
  
 

 

DISPOZIȚIA  nr. 512 din 23 iunie 2022 

Privind convocarea Consiliului Local al Orașului Petrila, în ședință ordinară 

 pentru data de 29.06.2022, ora 14:00     

 

 

  Primarul orașului Petrila; 

 Având în vedere referatul nr. 39483/23.06.2022, prin care Secretarul general al U.A.T. oraș 

Petrila, doamna Adriana Elena Dăian, propune convocarea Consiliului Local al orașului Petrila, în 

ședința ordinară pentru data de 29.06.2022, ora 14:00; 

  În temeiul prevederilor art. 133 alin. (1),  art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), 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 O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

DISPUNE: 

 

Art.1 - Convoacă Consiliul Local al Orașului Petrila în ședință ordinară, în data de 29.06.2022, 

ora 14:00, care se va desfășura în sala de ședință a Casei de Cultura Ladislau Schmidt, 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 orașului Petrila în baza competențelor 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 și se aduce la cunoștință 

publică prin grija secretarului general al orașului Petrila.                  

 

 Orașul Petrila, 23.06.2022 

 

 

 

 

                                                                                                              

           P R I M A R,                              Contrasemnează  

Vasile Jurca                           Secretar General, 

                                                                                                                  Adriana Elena Dăian  

 

 

       

 

 



 

Anexă la Dispoziția nr. 512/23.06.2022 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale, ca membru asociat, în valoare de 23.378 

lei, pe anul 2022, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Pentru Transport Public Zonal 

„Green Line-Valea Jiului”. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 5 și nr. 6 din HCL nr. 20/2020 privind înființarea 

Serviciului de utilități publice Petrila, serviciu cu personalitate juridica, organizat în subordinea 

Consiliul Local al orașului Petrila, prin reorganizarea Direcției Tehnice, serviciu fără personalitate 

juridica, din structura aparatului de specialitate al primarului orașului Petrila. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

3. Proiect de hotărâre privind completarea art. 16 din HCL nr. 176/2021 privind stabilirea taxelor de 

concesiune și închiriere pentru anul 2022. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

4. Proiect de hotărâre privind completarea anexei nr. 2 „Regulamentul de organizare și funcționare a 

serviciului de administrarea domeniului public și privat de interes local - activitatea de întreținere, 

funcționare și exploatare a bazinului de înot didactic școlar”  la HCL nr. 1/2022 privind aprobarea 

studiului de fundamentare privind înființarea și organizarea Serviciului de administrarea domeniului 

public și privat de interes local – activitatea de întreținere, funcționare și exploatare a bazinului de 

înot didactic școlar și înființarea Serviciului de administrarea domeniului public și privat de interes 

local – activitatea de întreținere, funcționare și exploatare a bazinului de înot didactic școlar.  
INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 39/2022 privind aprobarea Statutului 

orașului Petrila, județul Hunedoara. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

6. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică și de interes public local a obiectivului de 

investiții „Extindere și modernizare drum agricol – Dealul Maleii”. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al orașului Petrila în domeniul 

privat al orașului Petrila a imobilelor identificate în CF nr. 65673 Petrila. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 alin. (2) din H.C.L. nr. 36/2022 privind aprobarea 

alocării unei sume de bani din bugetul local al orașului Petrila, pentru renovarea și dotarea spațiilor 

de cazare existente la nivelul U.A.T. orașul Petrila, puse la dispoziție pentru cazarea cetățenilor străini 

sau apatrizi aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina și care nu 

solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării și repoziționării suprafeței de teren, identificată în 

CF nr. 64072 Petrila, nr. cad. 64072, înscrisă provizoriu în domeniul public al orașului Petrila. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării unui număr de 6 locuințe A.N.L, situate în orașul 

Petrila, și a unei locuințe sociale, situată în orașul Petrila, strada Republicii, nr. 270, bl. D, ap. 12, 

județul Hunedoara. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

11. Diverse și interpelări 

 

 



 

Spre avizare Comisiilor de specialitate: 

- Comisia economică - Proiectele nr. 1, 3, 4, 8. 

- Comisia juridica - Proiectele nr. 2, 4, 5, 6, 7, 10. 

- Comisia de amenajarea teritoriului și urbanism - Proiectele nr. 5, 6, 7, 9. 

- Comisia social - culturală - Proiectele nr. 4,10. 

 

 

 

 

 

 P R I M A R                       Contrasemnează   

            Vasile Jurca          Secretar General, 

                                                                                                             Adriana Elena Dăian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
NR. 39483/23.06.2022 

 

 

 

REFERAT 

 

 

   Având în vedere proiectele de hotărâre înscrise a fi dezbătut în Consiliul Local al 

orașului Petrila, în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1),  art. 134 alin. (1) lit. a), alin. 

(3) lit. a), alin. (5), art. 135, art. 155 alin (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) art. 196 alin. (1) lit. 

b), din O.U.G. nr. 57/2019  privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, propun convocarea Consiliului Local al orașului Petrila, în ședință ordinară, pentru 

data de 29.06.2022, ora 14:00. 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar General, 

Adriana Elena Dăian  

 


