
           R O M Â N I A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
JUDEȚUL HUNEDOARA 
  PRIMĂRIA ORAȘULUI 
            S I M E R I A    
 
 
 
 
           I N V I T A Ț I E  
 
 
 Doamnei/domnului consilier    ____________________________________________ 
                              
 
 În temeiul prevederilor art.134 alin.1 lit.’’a’’, alin.3 lit.’’a’’ alin.5 lit.’’a’’ și lit. “b’’, 
precum și ale art.196 alin.1 lit. ’’b’’din O.U.G. nr.57/2019,  privind Codul administrativ, vă invităm 
să participați la ședința ordinară a Consiliului local al orașului Simeria, convocată prin Dispoziția 
nr.2020 a Primarului orașului Simeria, pentru data de 29 decembrie 2020, ora 14,oo în Sala Parcului 
de afaceri Simeria, cu următoarea 
 

O R D I N E    D E   Z I 
                                                               
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele şi 

taxele locale, alte taxe, taxe speciale şi amenzile aplicabile în anul 2021, în orașul Simeria. 
Inițiator – Bedea Iulius-Gelu - Primarul Orașului Simeria 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor secțiunilor de funcționare și de 
dezvoltare ale bugetului local și ale bugetului instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii și al activităților finanțate integral din venituri proprii. 

Inițiator – Bedea Iulius-Gelu - Primarul Orașului Simeria 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de dezvoltare ale 

bugetului împrumuturilor interne. 
Inițiator – Bedea Iulius-Gelu - Primarul Orașului Simeria 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale S.C. 
SIMPRESTUTIL S.R.L. Simeria. 

Inițiator – Bedea Iulius-Gelu - Primarul Orașului Simeria 
5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modalității de gestiune a  Serviciului de iluminat 

public din orașul Simeria. 
Inițiator – Bedea Iulius-Gelu - Primarul Orașului Simeria 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și 
reprezentare juridică.  

Inițiator – Bedea Iulius-Gelu - Primarul Orașului Simeria 
7. Proiect de hotărâre privind  constituirea Grupului de lucru în vederea identificării și 

gestionării așezărilor informale, evaluării situației acestora și stabilirea măsurilor necesare pentru 
îmbunătățirea condițiilor de viață la nivelul U.A.T. Simeria.  

Inițiator – Bedea Iulius-Gelu - Primarul Orașului Simeria 
8. Diverse. 
9. Răspunsuri și rezolvări . 
10. Întrebări și interpelări.   

  
 Simeria, 18 decembrie 2020 
                                                           SECRETAR GENERAL, 
                                      jr. NICOLAE ADRIAN TODOR 
 
 
 
 


