
  
 

 

DISPOZIȚIA  nr. 882 din 25 octombrie 2022 

Privind convocarea Consiliului Local al Orașului Petrila, în ședință ordinară 

 pentru data de 31.10.2022, ora 14:00     

 

 

  Primarul orașului Petrila; 

 Având în vedere referatul nr. 73993/24.10.2022, 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 31.10.2022, 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 31.10.2022, 

ora 14:00, care se va desfășura în sala de ședință a Casei de Cultură Ladislau Schmidt din orașul Petrila, 

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, 25.10.2022 

 

 

 

 

                                                                                                              

           P R I M A R,                              Contrasemnează  

Vasile Jurca                           Secretar General, 

                                                                                                                  Adriana Elena Dăian  

 

 

       

 

 



Anexă la Dispoziția nr. 882/25.10.2022 

PROIECTUL ORDINII DE ZI  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate 

si finanțate din bugetul Consiliului local al orașului Petrila, pentru anul 2023. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor procedurale în vederea acordării subvențiilor din 

bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor 

române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pentru 

anul 2023. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului mediu lunar al subvenției, tipurile de servicii sociale 

și categoriile de cheltuieli pentru care se acordă subvenții din bugetul local 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru elevii 

din învățământul preuniversitar de stat, pentru semestrul I al anului școlar 2022-2023, din orașul 

Petrila. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea formelor de sprijin pentru creșterea calității procesului de 

educație și formare profesională și a atractivității învățământului dual pentru semestrul I al anului 

școlar 2022-2023, pentru unitățile de învățământ din orașul Petrila. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pentru trimestrul  III al anului 2022. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale către ”Asociaţia de Dezvoltare Teritorială 

Integrată Valea Jiului”, pentru anul 2022. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

8. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor in Registrul agricol pentru 

trimestrul  III al anului 2022 si stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activităti. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc 

domeniul privat al orașului Petrila, aprobat prin HCL nr.  48/21.04.2021. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii unor blocuri din orașul Petrila în Programul local 

multianual privind creșterea performanței energetice, în vederea obținerii de finanțări din fonduri 

externe nerambursabile, pentru reabilitare termică, precum și aprobarea achiziționării serviciilor de 

proiectare și a studiilor tehnice necesare pentru lucrările de intervenție. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  ajustării tarifelor pentru activitățile specifice serviciului public 

de salubrizare care fac obiectul  Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare 

a orașului Petrila, județul Hunedoara,  nr.14426/50/26.05.2020 încheiat cu SC EDIL SAL PREST 

SA. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

12. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 1 noiembrie 2022 – 31 

ianuarie 2023   

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de fundamentare și de aprobare a tarifelor pentru 

activitățile serviciului de administrare a domeniului public și privat de interes local al orașului 

Petrila. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1  la HCL nr. 57/2022 privind aprobarea 

„Criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea 

locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în orașul Petrila”. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

 

 



15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de pregătire și acțiune operativă în timpul iernii 

2022-2023, pentru orașul Petrila, județul Hunedoara. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea 

cererilor de locuințe sociale sau din fondul locativ de stat pentru anul 2023. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici 

actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Amenajare acces bloc 

social strada Republicii, oraș Petrila, Hunedoara”, aprobat pentru finanțare prin Programul național 

de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de 

la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

18. Proiect de hotărâre privind mandatarea  reprezentanților  Consiliului Local al orașului Petrila pentru 

a vota în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. EDIL SAL PREST S.A. Petrila. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Deviere 

conductă și modificare branșamente gaze naturale presiune redusă în localitatea Petrila, str. 22 

Decembrie, zona bloc 1, județul Hunedoara". 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general al obiectivului de investiții ,,Construire bloc 

locuințe sociale strada T. Vladimirescu UAT Petrila, jud. Hunedoara”, actualizat potrivit 

prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor şi a valorii devizelor 

generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și 

completările ulterioare. 

INIȚIATOR: Primar, Vasile Jurca 

21. Diverse și interpelări 

Spre avizare Comisiilor de specialitate: 

- Comisia economică – Proiectele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20. 

- Comisia juridica - Proiectele nr. 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16. 

- Comisia de amenajarea teritoriului și urbanism - Proiectele nr. 9, 10, 15, 19, 20. 

- Comisia social - culturală - Proiectele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 14, 16, 17, 20. 

 

 

 

 

 

 P R I M A R                       Contrasemnează   

            Vasile Jurca          Secretar General, 

                                                                                                             Adriana Elena Dăian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Nr. 73993/24.10.2022 

 

 

 

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 31.10.2022, ora 14:00. 

 

 

 

 

 

 

 

Secretar General, 

Adriana Elena Dăian  

 


