JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAŢEG
PRIMAR
DISPOZITIA NR. 313/2021
privind convocarea Consiliului local al oraşului Haţeg, în şedinţă extraordinară,
convocată de îndată, pentru ziua de 09 septembrie 2021, ora 14°°
Primarul oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara;
Având în vedere referatul înregistrat sub nr. 18192 din 08.09.2021, prin care se propune
convocarea şedinţei extraordinare, convocate de îndată, a Consiliului local, pe a cărei ordine de zi să
fie puse proiectele de hotărâre ce se impun a fi aprobate înainte de data şedinţei ordinare, acesta
respectând procedurile generale de aprobare, prevăzute de lege, urgenţa aprobării actelor
administrative fiind motivată în conţinutul actelor administrative;
În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (4), alin. (5), art.
135 alin. (1), alin. (3)-(4), art. 136 alin. (4), art. 155 alin. (1) lit. b) și lit. e), alin. (3) lit. b) şi art. 196
alin. (1) lit. b), din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, emite prezenta,
DISPOZIŢIE:
Art. 1 (1) Convoacă Consiliul local al oraşului Haţeg, în şedinţă extraordinară, convocată de îndată,
pentru ziua de 09 septembrie 2021, ora 14ºº, ce se va desfăşura prin mijloace electronice-aplicaţia
zoom, şi în sala de şedinţă ,,Transilvania”, situată în Haţeg, str. Piaţa Unirii, nr. 6, et. 1, cu proiectul
ordinii de zi prevăzut în anexa la prezenta dispoziție, ce face parte integrantă din aceasta.
(2) Proiectul ordinii de zi se aduce la cunoştinţă locuitorilor oraşului Haţeg prin afişare la sediul
Consiliului local prevăzut la alin. (1), pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale.
Art. 2 (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Oraşului
Haţeg, Compartimentul Administrație Publică Locală și Arhivă, fiind transmise, în condiţiile legii, în
format electronic, consilierilor locali, prin grija secretarului Oraşului Haţeg.
(2) Proiectele de hotărâri vor fi trimise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
local al Oraşului Haţeg, conform anexei prevăzută la art. 1, sedintele de comisie desfăsurându-se prin
mijloace electronice, conform regulamentului, avizul fiind depus la secretarul general al oraşului prin
grija secreatrilor de comisii.
(3) Membrii Consiliului Local al Oraşului Haţeg sunt invitați să formuleze și să depună amendamente
la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi.
Art. 3 Prezenta dispoziţie poate fi contestată în termenul legal, la Tribunalul Hunedoara, Sectia
Contencios Administrativ si Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ,
cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Secretarului
Oraşului Haţeg, Compartimentului Administraţie Publică Locală şi prin intermediul acestuia tuturor
structurilor din cadrul aparatului de specialitate, a serviciilor şi instituţiilor publice interesate .
Haţeg, 08 septembrie 2021
PRIMAR,
Adrian-Emilian Puşcaş

JUDEŢUL HUNEDOARA
ORAŞUL HAŢEG
PRIMAR
Anexă la dispoziţia nr. 313/2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local al Oraşului Haţeg
din ziua de 09 septembrie 2021, ora 1400

1. Proiect de hotărâre nr. 150/2021 privind aprobarea virării de credite bugetare de la un capitol la alt
capitol al clasificaţiei bugetare .
Iniţiator: primarul oraşului Haţeg
2. Proiect de hotărâre nr. 151/2021 pentru modificarea şi completarea art. 2 din hotărârea nr. 54/2021
privind aprobarea actualizării programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2021, la nivelul
autorităţii contractante Oraşul Haţeg, în funcţie de fondurile aprobate, în condiţiile legii.
Iniţiator: primarul oraşului Haţeg
3. Proiect de hotărâre nr. 152/2021 privind constatarea încetării de drept, prin demisie, înainte de
expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local a doamnei Bordea Eva-Carmen, precum şi
vacantarea locului acesteia de consilier local.
Iniţiator: primarul oraşului Haţeg
Comisiile de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul
administrativ, pentru a analiza şi aviza proiectele de hotărâre, sunt următoarele:
a)comisia pentru activităţi economico-financiare analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise
pe ordinea de zi la punctele 1 - 2;
b)comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină analizează şi avizează proiectele
de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 3;
c) Comisia pentru activităţi social - culturale,
culte, invăţământ, sănătate, familie, protecţie
socială, protecţie copii, tineret şi sport analizează şi avizează proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea
de zi la punctele 1 – 3;
d)Comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului, protecţia mediului şi turism analizează şi avizează
proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 1 – 3;
Compartimentele de specialitate nominalizate, potrivit prevederilor art. 136 alin. (4) din codul
administrativ, pentru a întocmi rapoarte la proiectele de hotărâre, sunt următoarele:
a)Directia economica la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 1 .
b)Compartimentul achizitii publice la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 2.
c)Serviciul juridic la proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi la punctul 3.
Haţeg, 08 septembrie 2021
Redactat secretar general,
Valentin Păsconi
PRIMAR,
Adrian Emilian PUŞCAŞ

