
           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.234/2020 a Primarului orașului Simeria, pentru data de 29 iulie 2020, ora 15,oo în Sala de 

festivități a Școlii Generale ,,Sigismund Toduță” Simeria, cu următoarea 

 

O R D I N E    D E   Z I 

                                                               

1. Proiect de hotărâre pentru punerea în aplicare a O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea și 

completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea 

de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul 

pentru mediu, prin adiționarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona 

de colectare 3 Centru/Bîrcea Mare nr. 1760/760/27.11.2018. 

  Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor imobile proprietate privată, în 

vederea realizării obiectivului de investiții ,,Realizare sens giratoriu în Orașul Simeria, intersecția 

Șoseaua Națională (DN7) cu strada 1 Decembrie”. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

3. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a unui teren în suprafață de 1.000 

m.p., aflat în proprietatea privată a Orașului Simeria, identificat prin C.F. nr.61108 – Simeria, situat 

în intravilanul Orașului Simeria, DJ 700, spre Săulești. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

4. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.42/2020 pentru completarea anexei la 

H.C.L. nr.34/2001 privind însușirea modificărilor aduse la inventarul bunurilor aparținând 

domeniului public al Orașului Simeria. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

5. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al Orașului Simeria a 

unor rețele de alimentare cu apă și canalizare de pe raza Orașului Simeria. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

6. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea C.S. ,,C.F.R.”  Simeria a imobilului în 

suprafață de 289 m.p., identificat prin C.F. 60.580 Simeria, nr. cad. 60580 Simeria, nr. cad.60580-C2, 

situat în Orașul Simeria, str. Piața Unirii, f.n., în vederea amenajării unei săli de fitness. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei-părți ce revine titularilor dreptului de 

administrare a imobilelor proprietate publică a Orașului Simeria din contravaloarea chiriei percepute 

de către aceștia în baza contractelor de închiriere încheiate cu terții. 

Inițiator – Rîșteiu Emil-Ioan - primarul orașului 

8. Diverse. 

9. Răspunsuri și rezolvări . 

          10. Întrebări și interpelări.   

  

 Simeria, 21 iulie 2020 

 

                                                     SECRETAR GENERAL U.A.T., 

                                 jr. NICOLAE ADRIAN TODOR 

 


