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DISPOZIŢIA  nr. 1190/ 2022 
privind convocarea Consiliului local al Municipiului Lupeni în şedinţă ordinară  

la data de 28 noiembrie 2022 

 

 

 
 

 Lucian Marius Resmeriță – Primar al Municipiului Lupeni, 

 Având în vedere Referatul nr. 35.894/ 22 noiembrie 2022 emis de Secretarul Municipiului 

Lupeni prin care prezintă proiectul ordinii de zi; 

În temeiul articolului 133 alin. (1) lit. „a”, ale 134 alin. (1) lit. „a” și alin. (5) lit. „a”, „a1” și „a2” 

precum și al art. 135 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvenului României nr. 57/ 2019 privind 

Codul administrativ 

 

 

D I S P U N  

 
Art. 1 – (1) Se convoacă Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă ordinară pentru luni, 

28 noiembrie 2022, ora 1400. 

(2) Ședința se va desfășura, cu participare fizică, în sala de ședințe a Consiliului local, conform 

prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Municipiului Lupeni. 

 (3) Proiectul ordinii de zi este prezentat în anexa nr. 1 a prezentei dispoziții. 

 Art. 2 – (1) Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor în 

format electronic.  

 (2) Comisiile de specialitate ale Consiliului local al Muncipiului Lupeni sunt invitate să 

analizeze materialele transmise și să avizeze proiectul de hotărâre înainte de ora de începere a ședinței 

Consiliului local. 

 (3) Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise 

pe ordinea de zi. 

Art. 3 – Dispoziția poate fi atacată conform prevederilor Legii nr. 554/ 2004 a contenciosului 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Art. 4 – Prezenta dispoziţie se va comunica: 

 - Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara în vederea verificării legalităţii; 

 - Secretarului Municipiului Lupeni în vederea anunțării ședinței ordinare a Consiliului local al 

Municipiului Lupeni; 

 - Consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Municipiului Lupeni în vederea participării la 

ședința convocată; 
  

 Lupeni,  

               22 noiembrie 2022 

 

                                                                 PRIMAR 

 LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ 

  CONTRASEMNEAZĂ        

                                                                                                                       SECRETAR GENERAL 

     Jr. MARIUS CLAUDIU  BĂLOI 
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 Anexa nr. 1 la Dispoziția Primarului Municipiului Lupeni nr. 1190/ 2022  

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 
al ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Lupeni, 

convocată la data de 28 noiembrie 2022 

 

În temeiul art. 135 aliniatul (1) din Ordonanța de Urgență a Guvenului României nr. 57/ 2019 privind 

Codul administrativ, în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Lupeni, convocată la data de 

28 noiembrie 2022 pot fi analizate următoarele: 

1 – proces-verbal al ședinței din data de 15 noiembrie 2022; 

2 –  Proiect de hotărâre nr. 217/ 2022 privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere care are ca 

obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, amplasate în Municipiul Lupeni, blocul 56 – ANL, județul 

Hunedoara. 

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni 

3 – Proiect de hotărâre nr. 218/ 2022 privind aprobarea prelungirii unui contract de închiriere care are ca 

obiect locuințe pentru tineri destinate închirierii, amplasate în municipiul Lupeni, blocul 62 – ANL, județul 

Hunedoara. 

  Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni 

4 – Proiect de hotărâre nr. 219/ 2022 privind aprobarea încetării, prin acordul părților, conform prevederilor 

contractuale, a trei contracte de închiriere locuințe ANL. 

5 – Proiect de hotărâre nr. 220/ 2022 privind aprobarea repartizării unor locuinţe ANL situate administrativ 

în Municipiul Lupeni, Bulevardul Păcii, judeţul Hunedoara, conform listei anuale de priorităţi. 

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni 
6 – Proiect de hotărâre nr. 221/ 2022 privind aprobarea unui raport de evaluare precum şi vânzarea unui 

imobil (teren) prin licitație publică. 

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni 

7 – Proiect de hotărâre nr. 222/ 2022 privind aprobarea unui raport de evaluare precum şi vânzarea unui 

imobil (teren) prin licitație publică. 

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni 

           8 – Proiect de hotărâre nr. 223/ 2022 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 

9 m2 teren aflat în domeniul privat al Municipiului Lupeni, situat în Municipiul Lupeni, str. Bucura, înscris în CF 

nr. 64084 Lupeni, nr. cadastral 64084. 

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni 

9  – Proiect de hotărâre nr. 224/ 2022 privind scoaterea din funcțiune în vederea casării și valorificării unor 

mijloace fixe, obiecte de inventar și bunuri materiale din patrimoniul Spitalului Municipal Lupeni. 

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni 

10 – Proiect de hotărâre nr. 225/ 2022 privind aprobarea concesionării prin negociere directă a suprafeţei de 

1.008 m2 teren aflat în domeniul privat al Municipiului Lupeni, situat în Municipiul Lupeni, str. Viitorului, înscris 

în CF nr. 64082 Lupeni, nr. cadastral 64082. 

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni 

11 – Proiect de hotărâre nr. 227/ 2022 privind aprobarea contului de execuţie bugetară aferentă trimestrului 

III al exercițiului bugetar al Municipiului Lupeni pe anul 2022. 

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni 

12 – Proiect de hotărâre nr. 228/ 2022 pentru rectificarea Bugetului local al municipiului Lupeni pe anul 

2022 

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni 

13  – Diverse. 
 

 Lupeni,  

                      22 noiembrie 2022 

 
                                                              PRIMAR 

           LUCIAN MARIUS RESMERIȚĂ 

 CONTRASEMNEAZĂ        

                                                                                                                                             SECRETAR GENERAL 

      Jr. MARIUS CLAUDIU  BĂLOI 


