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D I S P O Z I Ț I A  NR. 447/2021 

privind convocarea Consiliului local al orașului Simeria în ședință extraordinară  

convocată de îndată, pentru data de 03 noiembrie 2021 

 

 

 

 Primarul orașului Simeria, județul Hunedoara, 

 Analizând  referatul înregistrat sub nr.14.278 din 02 noiembrie 2021, prin care 

secretarul general al orașului Simeria propune convocarea Consiliului local al orașului 

Simeria în ședință extraordinară  convocată de îndată pentru data de 03 noiembrie 2021, ora 

15,oo ; 

 În temeiul dispozițiilor art.134 alin.4, precum și ale art.196 alin.1 lit. ’’b’’din O.U.G. 

nr.57/2019, privind Codul administrativ, 

 

 

         D I S P U N E : 

 

 Art.1 – Se convoacă Consiliul local al orașului Simeria în ședință extraordinară 

convocată de îndată pentru data de 03 noiembrie 2021, ora 15,oo , în Sala de ședință a 

Primăriei orașului Simeria, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa care face parte integrantă din 

prezenta dipoziție. 

 Art.2 - Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise consilierilor locali 

în format fizic. 

Art.3 - Comisiile de specialitate cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de 

hotărâri sunt următoarele : 

- Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii și comerț ; 

Art.4  - Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de  

hotărâre înscrise pe ordinea de zi a ședinței. 

 Art.5 – Prezenta dispoziție poate fi atacată potrivit prevederilor Legii contenciosului 

administrativ nr.554/2004, cu modificările și complectările ulterioare. 

Art.6 – Prezenta dispoziție se comunică  Primarului orașului Simeria, Compartiment 

Informatică pentru afișarea pe pagina de internet a Primăriei Simeria  și Instituției Prefectului 

Județului Hunedoara 

 

Simeria,  02 noiembrie 2021  

 

 

 

                                                       PRIMAR,  

                 BEDEA IULIUS-GELU 

 

 

                                                                                Contrasemnează,         

         SECRETAR GENERAL, 

                                               jr. TODOR NICOLAE-ADRIAN 

 

 

 



 

 

 

 

 

      Anexa la Dispoziția nr. 447/2021 

 

 

 

 

 

PROIECTUL 

ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului local al 

orașului Simeria,  convocată de îndată pentru data de 03 noiembrie 2021 

 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții ”Reabilitare și modernizare străzi urbane oraș Simeria, județul Hunedoara-

etapa 1”; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiții ”Modernizare strada 1 Decembrie și amenajarea intersecției străzii 1 

Decembrie cu Șoseaua Națională (DN7), orașul Simeria, jud. Hunedoara”; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare străzi urbane oraș 

Simeria, județul Hunedoara-etapa 1”, pentru finanțarea acestuia prin Programul 

Național de Investiții ”Anghel Saligny”; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții Cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiții ”Modernizare strada 1 Decembrie și 

amenajarea intersecției străzii 1 Decembrie cu Șoseaua Națională (DN7), orașul  

Simeria, județul Hunedoara”, pentru finanțarea acestuia prin Programul Național de 

Investiții ”Anghel Saligny”; 

 

           
 

 

 

 

 

 

                                                    PRIMAR,  

            BEDEA IULIUS-GELU 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Contrasemnează,         

                SECRETAR GENERAL, 

                                            jr.TODOR NICOLAE-ADRIAN 

 

 

 


