ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 73 /2022
privind convocarea Consiliului local Orăştie în şedinţă ordinară în data de
27 ianuarie 2022, ora 14,00

Primarul municipiului Orăştie, Judeţul Hunedoara.
Având în vedere referatul Direcției A.P.L înregistrat sub nr.940/21.01.2022 prin
care se propune emiterea unei dispoziții privind convocarea Consiliului local al
municipiului Orăștie în ședință ordinară pentru data de 27.01.2022.
În temeiul prevederilor art.133, alin.(1), art.134, alin.(1), lit.”a”, alin.(5), art.196,
alin.(1), lit.”b” și art.243, alin.(1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
DISPUNE :
Art.1 : Se convoacă Consiliul local al municipiului Orăştie în şedinţă ordinară, în
data de 27 ianuarie 2022, ora 14,00, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa la prezenta
dispoziție.
Art.2 : Ședința în plen a Consiliului local al municipiului Orăștie, precum și ședința
comisiilor de specialitate ale acestuia se vor desfășura prin mijloace electronice, printr-o
platformă online de videoconferință.
Art.3 : Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția
consilierilor locali în format electronic pe adresa de e-mail a fiecărui consilier.
Art.4 : Membrii Consiliului local al municipiului Orăștie sunt invitați să formuleze
și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art.5 : Dispoziția prezentă se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.6 : Prezenta dispoziție se comunică :
- Instituției Prefectului – Județul Hunedoara;
- Consilierilor locali;
- Direcției A.P.L;
- Publicare pe site-ul instituției.
Data : 21.01.2022

PRIMAR,
ing.Ovidiu Bălan
Contrasemnează
pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
jr.Teodor Iordan

Anexă
la Dispoziția nr. 73 / 2022
a Primarului mun.Orăștie

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare din data de 27 ianuarie 2022

1.Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2022 a excedentului anual al
bugetului local al municipiului Orăştie – aviz - comisia pentru activităţi economicofinanciare.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.221/2021 referitoare la
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 – aviz - comisia pentru activităţi
economico-financiare.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local
prestate de persoanele care beneficiază de venitul minim garantat - aviz - comisia pentru
servicii publice şi comerț, muncă şi protecție socială.
4.Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L
nr.223/2021 referitoare la aprobarea Programului anual al achizițiilor publice a
Municipiului Orăștie pentru anul 2022 – aviz - comisia pentru activităţi economicofinanciare.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului achizițiilor publice aferent
Proiectului „Acțiuni de conștientizare pentru transparența și consolidarea integrității la
nivelul U.A.T Municipiul Orăștie– aviz - comisia pentru activităţi economicofinanciare.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea însușirii raportului de evaluare şi a
cumpărării unui teren intravilan situat în Municipiul Orăștie, str.Viitorului, f.n – aviz comisia pentru activităţi economico-financiare.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul
privat al Municipiului Orăștie a terenului înscris în CF nr. 67659 – aviz - comisia pentru
urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţie mediu şi turism.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de vânzare către populație și
agenți economici a masei lemnoase din fondul forestier proprietatea municipiului
Orăștie, precum și a prețurilor de exploatare și transport – aviz - comisia pentru activităţi
economico-financiare.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de organizare și funcționare
a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director al
Spitalului Municipal Orăștie - aviz - comisia pentru învăţământ, sănătate, activităţi
social-culturale şi culte.
10.Proiect de hotărâre privind avizarea prelungirii contractului de parteneriat a
Consorţiului şcolar din municipiul Orăştie - aviz - comisia pentru învăţământ, sănătate,
activităţi social-culturale şi culte.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al
Clubului Sportiv Municipal ”Dacia Orăștie 2010” - aviz - comisia pentru învăţământ,
sănătate, activităţi social-culturale şi culte.
12.Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr.3 din Anexa la HCL
nr. 190/2021 referitoare la propunerea de trecere a unor terenuri din proprietatea
Statului Român în proprietatea privată a actualilor deținători ai construcțiilor – aviz comisia pentru administraţie locală, juridică şi de disciplină.

13.Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L nr.227/2021 referitoare la
interzicerea depunerii coroanelor artificiale în incinta Capelei și a spațiilor aferente
Cimitirelor Ortodoxe din municipiul Orăștie - aviz - comisia pentru servicii publice şi
comerț, muncă şi protecție socială.
14.Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al
Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna
februarie 2022 – aviz - comisia pentru administraţie locală, juridică şi de disciplină.
15.Informare privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea
subvenției in anul 2021 de către Asociația Umanitară Renaître România pentru unitatea
de asistență socială – Centru de zi.
16.Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II
al anului 2021.
PRIMAR,
ing.Ovidiu BĂLAN

Contrasemnează
pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
jr.Teodor Iordan

