
 
 

DISPOZIȚIA nr. 7  din 08 ianuarie 2021 

Privind convocarea  de îndată  în  ședința extraordinară a Consiliului Local al Orașului Petrila, 

pentru data  de 08.01.2021, ora 12,00     

 

 Primarul orașului Petrila; 

Având în vedere referatul nr.590/08.01.2021, prin care Secretarul general al U.A.T. oraș 

Petrila, dna Adriana Elena Dăian, propune convocarea de îndată  în ședința extraordinară pentru 

data de  08.01.2021, ora 12,00; 

În temeiul prevederilor art.134 alin.(4), alin.(5), art.135, art.155 alin (1) lit. b) și lit. e), 

alin.(3) lit. b), art.196 alin.(1) lit. b), art.197 alin.(4), art.243 alin (1) lit. a) din OUG nr.57/2019  

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

DISPUNE 

 

 

Art.1- Convoacă  de îndată  în ședința extraordinară Consiliul  Local al Orașului Petrila  

pentru data de 08.01.2021, ora 12,00, care se va desfășura prin mijloace electronice, respectiv 

prin teleconferință (conferință telefonică) având proiectul ordinii de zi  prevăzut în anexa parte 

integrantă la prezenta dispoziție. 

 

             Art.2- (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi  sunt puse la dispoziția 

consilierilor locali prin poșta electronică la adresele de e-mail ale  acestora. 

             (2) Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de 

hotărâre. 

             (3) Proiectele de hotărâre se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul 

Consiliului Local al orasului Petrila in baza competentelor acestora conform anexei 

menționate la art.1. 

                    

Art.3-Prezenta dispoziție poate fi atacată conform termenelor prevăzute de Legea 

nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

 

Art.4 - Prezenta dispoziție se comunică Prefectului Județului Hunedoara si se aduce la 

cunoștință publică prin grija secretarului general al orașului Petrila.                  

 

Petrila, 08.01.2021 

 

 

                                                                                                              

                 P R I M A R         Contrasemnează  

                        Vasile Jurca       Secretar General, 

        Adriana Elena Dăian  

  

 



 

      Anexă la Dispoziția nr. 7/08.01.2021 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI  

 

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea schimbării temporare a destinației unor spatii din 

Casa de Cultura “Ladislau Schmidt” din orașul Petrila în, structură medicală - Centru 

de Vaccinare. 

                                                                                     Inițiator: Primar  Vasile Jurca 

 

2. Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 24 

ianuarie 2021-24 aprilie 2021. 

                                                                                     Inițiator: Primar  Vasile Jurca 

 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între  Agenția 

Pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Vest și Unitatea Administrativ Teritorială 

Orașul Petrila,  în vederea realizării proiectului ,, Sprijin la nivelul Regiunii de 

Dezvoltare Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 

2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze 

turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele 

de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”. 

                                                                                     Inițiator: Primar  Vasile Jurca 

 

Spre avizare Comisiilor de specialitate :  

- Comisia juridica: 1-3. 

- Comisia sociala si de cultura: 1, 3 . 

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism: 1, 3. 

- Comisia economică: 3. 

 

 

 

 

 P R I M A R            Contrasemnează   

             Vasile Jurca          Secretar General, 

Adriana Elena Dăian  

 

 


