ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
PRIMAR

DISPOZIŢIA Nr. 780 /2022
privind convocarea Consiliului local Orăştie în şedinţă ordinară în data de
24 noiembrie 2022, ora 14,00

Primarul municipiului Orăştie, Judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul Direcției A.P.L înregistrat sub nr.16.418/18.11.2022
prin care se propune emiterea unei dispoziții privind convocarea Consiliului local al
municipiului Orăștie în ședință ordinară pentru data de 24.11.2022.
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 24 noiembrie 2022, ora 14,00, la sala sedințe situată în incinta Primăriei
Municipiului Orăștie cu ordinea de zi cuprinsă în anexa la prezenta dispoziție.
Art.2 : 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.3 : Membrii Consiliului local al municipiului Orăștie sunt invitați să
formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art.4 : Dispoziția prezentă se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art.5 : Prezenta dispoziție se comunică :
- Instituției Prefectului – Județul Hunedoara;
- Consilierilor locali;
- Direcției A.P.L;
- Publicare pe site-ul instituției.
Data : 18.11.2022
PRIMAR,
ing.Ovidiu Bălan
Contrasemnează
pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
jr.Călin Costoiu

Anexă
la Dispoziția nr. 780 / 2022
a Primarului mun.Orăștie

ORDINEA DE ZI
a ședinței ordinare din data de 24 noiembrie 2022

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocolul de colaborare
între Municipiul Orăștie și Ministerul Muncii și Solidarității Sociale în vederea
implementării proiectului „HUB de servicii MMSS – SII MMSS” cod SMIS 130963 –
aviz - comisia pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale şi culte.
2.Proiect de hotărâre privind atribuirea cu chirie a apartamentului nr.84 din blocul
nr.13 situat în str.Mureșul din municipiul Orăștie – aviz comisia pentru administrație
locală, juridică şi de disciplină.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului situat în
str.Pricazului, bl.61, Sc.A, ap.2 aflat în proprietatea privată a municipiului Orăștie către
dl Frențoni Marius-Vasile – aviz - comisia pentru activități economico-financiare,
comisia pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, protecție mediu şi turism.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului situat în
str.Erou Ovidiu Nicolae Muntean, aflat în proprietatea privată a municipiului Orăștie
către SC Filplast SRL Orăștie – aviz - comisia pentru activități economico-financiare,
comisia pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, protecție mediu şi turism.
5.Proiect de hotărâre privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietatea municipiului Orăştie – aviz - comisia pentru activități economicofinanciare, comisia pentru servicii publice şi comerț, muncă şi protecție socială.
6.Proiect de hotărâre privind modificarea acordului de parteneriat între
Municipiul Orăștie prin Consiliul local al Municipiului Orăștie și Centrul de Cultură și
Artă al Județului Hunedoara în vederea organizării Festivalului „Călușerul
Transilvănean”, ediția a LIII-a aprobat prin HCL nr.212/2022 – aviz - comisia pentru
învăţământ, sănătate, activităţi social-culturale şi culte.
7.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
Municipiului Orăștie pe anul 2022 în vederea organizării manifestării „Atelierul și
trăsura lui Moș Crăciun” – aviz - comisia pentru activități economico-financiare.
8.Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
municipiului Orăştie pe anul 2022 în vederea organizării manifestării „Revelionul în
stradă 2023” – aviz - comisia pentru activități economico-financiare.
9.Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al
Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna
decembrie 2022 – aviz - comisia pentru administrație locală, juridică şi de disciplină.
10.Discutarea cererii înregistrată sub nr.578/10.11.2022 a Primăriei Orașului
Criuleni – Republica Moldova
11.Întrebări-interpelări.

PRIMAR,
ing.Ovidiu BĂLAN

Contrasemnează
pentru legalitate,
SECRETAR GENERAL,
jr.Călin COSTOIU

