
ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL PETROŞANI
PRIMAR

DISPOZIŢIA NR. 222 / 2020
Privind convocarea Consiliului Local al municipiului Petroşani în şedinţa extraordinară

convocată de îndată pentru data de 11 martie 2020, ora 15

PRIMARUL MUNICIPIULUI PETROŞANI;

Având în vedere referatul întocmit de secretarul general al municipiului Petroşani, înregistrat
sub nr.3941/11.03.2020, prin care se propune convocarea de îndată a Consiliului Local al
Municipiului Petroşani în şedinţa extraordinară, pentru data de 11 martie 2020, ora 15;

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. 2, lit. ,,a”, art. 134 alin 1, lit. ,,a”, alin. 4, alin. 5, art.135,
art. 155 alin. 1, lit. ,,b” și lit. ,,e”, alin. 3, lit. ,,b”, art. 196 alin. 1, lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.1. Convoacă de îndată Consiliul Local al municipiului Petroşani în şedinţa extraordinară
pentru data de miercuri, 11 martie 2020, ora 15, în Sala de Şedinţe a Consiliului Local, cu
proiectul ordinei de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție, care face parte integrantă din
aceasta.

Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt transmise consilierilor locali în
format electronic.

Art.3. Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre
înscrise pe ordinea de zi a ședinței.

Art.4 Prezenta dispoziţie se poate contesta de către cei interesaţi la instanţa competentă,
în termenul prevăzut de Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi
completările ulterioare.

Art.5 Prezenta dispoziţie se comunică Primarului municipiului Petroșani, Biroului permanent
de lucru al Consiliului Local, Instituţiei Prefectului-judeţul Hunedoara, consilierilor locali şi va fi
adusă la cunoştinţa publicului prin afişare.

Petroşani, 11.03.2020

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ:
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI SECRETAR GENERAL,

DELIA VELICI
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Anexă la Dispoziția nr. 222 /2020

PROIECTUL ORDINEI DE ZI
A ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL
MUNICIPIULUI PETROȘANI DIN DATA DE 11 MARTIE 2020

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local a sumei de 100.000 lei pentru
gestionarea situaţiilor generate de apariţia unor îmbolnăviri cu virusul COVID-19 în Municipiul
Petroşani.

Iniţiator : Primarul Municipiului Petroşani
Florin Tiberiu Iacob – Ridzi

Petroșani, 11.03.2020

PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ:
FLORIN TIBERIU IACOB-RIDZI SECRETAR GENERAL

DELIA VELICI
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