
           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.94/2020 a 
Primarului orașului Simeria, pentru data de 31 martie 2020, ora 15,oo în Sala de ședințe a Primăriei  
orașului Simeria, cu următoarea 
 
     O R D I N E   D E   Z I : 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. 
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

  
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru persoanele 

apte de muncă din familiile beneficiare de V.M.G. pe anul 2020, în orașul Simeria. 
Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
 

3. Proiect de hotărâre pentru completarea art.11 din Anexa la H.C.L. nr. 84/2017, privind 
aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Clubului Sportiv ,,C.F.R.” Simeria.                                                                                  

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al Orașului 
Simeria pe anul 2020. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
 

5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public  al Orașului Simeria a 
terenurilor aferente unor străzi. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
 

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

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de dezvoltare ale 
bugetului împrumuturilor interne. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr.6 la Contractul de delegare a 
gestiunii nr.3283/2015, privind activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținerea căilor publice din 
cadrul Serviciului public de salubrizare, încheiat între Orașul Simeria și S.C. Prest Serv Crizantema 
S.R.L. Simeria. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actelor Adiționale la Actul Constitutiv și la Statutul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân” 
– Județul Hunedoara, a Contractului privind delegarea  gestiunii Serviciului Public de gestionare a 
câinilor fără stăpân din Orașul Simeria, județul Hunedoara și a Regulamentului de Organizare și 
Funcționare al A.D.I. ,,Serviciul județean pentru ocrotirea animalelor fără stăpân”. 
                                     Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
 

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii chiriei lunare pe anul 2020 pentru locuințele 
A.N.L. din orașul Simeria.  
                                  Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Acordul de parteneriat încheiat 
între orașul Simeria și Asociația Salvital Hunedoara, în vederea organizării și dezvoltării Serviciului 
Mobil de Urgență Reanimare și Descarcerare Hunedoara, prin H.C.L. nr.8/2018. 
                                  Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
 

12. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Act Adițional la Contractul de concesiune 
nr.7897/12.07.2017, încheiat între Orașul Simeria și domnul Isai Gheorghe –Florin. 
                                  Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul 
nr.2011/2018 privind delegarea prin concesiune al Serviciului de operare și administrare al Centrului 
de Management Integrat al Deșeurilor Bîrcea Mare, județul Hunedoara. 
                                 Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
 
 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului și numărului burselor acordate elevilor 
din învățământul preuniversitar de stat de pe raza administrativă a orașului Simeria, pe semestrul II al 
anului școlar 2019/2020. 
                                 Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 
 
15. Diverse. 
16. Întrebări și interpelări.      

  
 
 

 Simeria, 23 martie 2020 
 
 
  
                                                     SECRETAR GENERAL U.A.T., 
                                jr. NICOLAE ADRIAN TODOR 
 



 


