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DISPOZIŢIA Nr. 286 /2022 

privind convocarea de îndată a Consiliului local Orăştie în şedinţă extraordinară în 
data de 12 mai 2022, ora 14,30 

 
 
 Primarul municipiului Orăştie, Judeţul Hunedoara; 
 Având în vedere referatul Direcției A.P.L înregistrat sub nr..../11.05.2022 prin care 
se propune emiterea unei dispoziții privind convocarea de îndată a Consiliului local al 
municipiului Orăștie în ședință extraordinară pentru data de 12.05.2022. 
 În temeiul prevederilor art.133, alin.(2), art.134, alin.(1), lit.a, alin.(4), alin.(5), 
art.196, alin.(1), lit. b  şi ale art.243, alin.(1), lit. a din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

DISPUNE : 
 
 Art.1  : Se convoacă, de îndată, Consiliul local al municipiului Orăştie în şedinţă 
extraordinară, în data de 12 mai 2022, ora 14,30, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa la 
prezenta dispoziție. 
 Art.2  : Ședința în plen a Consiliului local al municipiului Orăștie, precum și ședința 
comisiilor de specialitate ale acestuia se vor desfășura prin mijloace electronice, printr-o 
platformă online de videoconferință. 
 Art.3  : Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziția 
consilierilor locali în format electronic pe adresa de e-mail a fiecărui consilier. 
 Art.4  : Membrii Consiliului local al municipiului Orăștie sunt invitați să formuleze 
și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 
 Art.5  : Dispoziția prezentă se poate contesta potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 
 Art.6  : Prezenta dispoziție se comunică : 
  - Instituției Prefectului – Județul Hunedoara; 
  - Consilierilor locali; 
  - Direcției A.P.L; 
  - Publicare pe site-ul instituției. 
  
 Data : 11.05.2022 
 
 
                          PRIMAR, 
                     ing.Ovidiu Bălan 
 
              Contrasemnează 

       pentru legalitate, 
                                     SECRETAR GENERAL, 
               jr.Teodor Iordan           



 
                Anexă 
                         la Dispoziția nr. 286 / 2022 
                                      a Primarului mun.Orăștie 
 
 
 

ORDINEA DE ZI 
a ședinței extraordinare, convocată de îndată, 

 din data de 11 mai 2022 
 
  
 
 1.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea încheierii unui contract de 
asociere între Municipiul Orăștie și  SC Media „Pordampi” Timișoara în vederea 
organizării manifestării „Maialul Orăștian” –  aviz - comisia pentru învăţământ, 
sănătate, activităţi social-culturale şi culte.  
 
 
  
 PRIMAR,                 Contrasemnează 
   ing.Ovidiu BĂLAN                pentru legalitate, 
                 SECRETAR GENERAL, 
                    jr.Teodor Iordan 


