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           PRIMAR 
 
 

DISPOZIŢIA Nr.  305  /2022 

privind convocarea Consiliului local Orăştie în şedinţă ordinară în data de  
26 mai 2022, ora 14,30 

 
 
 Primarul municipiului Orăştie, Judeţul Hunedoara; 
 Având în vedere referatul Direcției A.P.L înregistrat sub nr.7135/20.05.2022 
prin care se propune emiterea unei dispoziții privind convocarea Consiliului local al 
municipiului Orăștie în ședință ordinară pentru data de 26.05.2022. 
 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 26 mai 2022, ora 14,30, la sala ASTRA 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 : 20.05.2022 
 
                          PRIMAR, 
                     ing.Ovidiu Bălan 
 
               Contrasemnează 

       pentru legalitate, 
                                    SECRETAR GENERAL, 
                jr.Teodor Iordan           



   
                    Anexă 
                             la Dispoziția nr.  305  / 2022 
                                             a Primarului mun.Orăștie 
 
 

ORDINEA DE ZI 
a ședinței ordinare din data de 26 mai 2022 

  
 
 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 
Orăștie pe anul 2022 – aviz - comisia pentru activităţi economico-financiare. 
 2.Proiect de hotărâre privind aprobarea redistribuirii unor sume în cadrul 
bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 
2022 – aviz - comisia pentru activităţi economico-financiare. 
 3.Proiect de hotărâre privind aprobarea  conturilor  de execuție bugetară și a 
situațiilor financiare anuale pe anul 2021 – aviz - comisia pentru activități economico-
financiare. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea casării unor obiecte de inventar aflate în 
administrarea Direcției Publice de Asistență Socială Orăștie (Servicii Comunitare și 
Cabinet Școala Gimnazială „Dominic Stanca”) și  a Casei de Cultură „Alexandru 
Grozuță”  Orăștie – aviz - comisia pentru activități economico-financiare. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiție „Construire 
locuințe pentru tineri destinate închirierii, specialiști din sănătate” în Municipiul Orăștie, 
str.Pricazului, nr.16, Județul Hunedoara– aviz - comisia pentru activități economico-
financiare,  comisia pentru urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţie mediu şi 
turism. 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unui contract de 
concesiune pentru terenul aferent garajului din municipiul Orăștie situat în 
str.Acad.David Prodan, care expiră în luna iunie 2022 – aviz - comisia pentru servicii 
publice şi comerț, muncă şi protecție socială.  
 7.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru  
imobilul monument istoric situat în Municipiul Orăștie, str.Nicolae Bălcescu, nr.5, ap.2  
– aviz - comisia pentru administraţie locală, juridică şi de disciplină. 
 8.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru  
imobilul monument istoric situat în Municipiul Orăștie, str.George Barițiu, nr.7 – aviz - 
comisia pentru administraţie locală, juridică şi de disciplină.  

9.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru  
imobilul monument istoric situat în Municipiul Orăștie, str.Dr.Aurel Vlad, nr.8  – aviz - 
comisia pentru administraţie locală, juridică şi de disciplină. 

10.Proiect de hotărâre privind completarea Planului de Analiză şi Acoperire a 
Riscurilor în municipiul Orăștie aprobat prin H.C.L nr.99/2007 – aviz - comisia pentru 
servicii publice şi comerț, muncă şi protecție socială.  
 11.Proiect de hotărâre privind documentarea în vederea elaborării Monografiei 
municipiului Orăștie -  aviz - comisia pentru învăţământ, sănătate, activităţi social-
culturale şi culte. 
 12.Proiect de hotărâre privind alegerea dintre membrii Consiliului Local al 
Municipiului Orăștie a unui președinte de ședință care va conduce ședințele în luna mai 
2022 – aviz - comisia pentru administraţie locală, juridică şi de disciplină. 

13.Prezentarea Deciziei nr.11/4/2022 a Curții de Conturi a României de 
prelungire a termenului pentru realizarea masurilor dispuse prin Decizia nr.11/2016. 



 14.Prezentarea Deciziei nr.96/2/2022 a Curții de Conturi a României de 
prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.96/2016. 
 15.Prezentarea Deciziei nr.10/2/2022 a Curții de Conturi a României de 
prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor dispuse prin Decizia nr.10/2018.  
 
 
 PRIMAR,                 Contrasemnează 
   ing.Ovidiu BĂLAN                 pentru legalitate, 
                 SECRETAR GENERAL, 
                    jr.Teodor Iordan 


