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ORAŞUL  ŞIMLEU  SILVANIEI 
PRIMAR 

 
 

 DISPOZIŢIA NR. 474 
  din 06.10.2022 

privind convocarea Consiliului Local al oraşului Şimleu Silvaniei  în  şedinţă  extraordinară  
în data de 07 octombrie 2022, ora 09.00   

 
            Primarul oraşului Şimleu Silvaniei, judeţul Sălaj;       
          În conformitate cu prevederile: 

- art. 133 alin. 2)  și art. 134 alin. 1) lit. a), alin. 4, și alin.5), art. 135, art. 136, alin.4) și 5), din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

-HCL nr. 80/26.11.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului 
Şimleu Silvaniei; 
 În temeiul art. 196 alin. 1 lit. b din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

D I S P U N: 
 

 Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al oraşului Şimleu Silvaniei, în ședință extraordinară pentru data de 07 
octombrie 2022, ora 09,00, care se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali în sala de ședințe a Primăriei 
or. Șimleu Silvaniei cu următorul proiect al Ordinii de zi ce constituie anexă la prezenta Dispoziție. 
  
  Art.2.Materialele înscrise în proiectul Ordinii de zi a ședinței Consiliului local se transmit consilierilor locali pe adresa 
de e-mail comunicată de fiecare consilier la secretarul general al orașului și vor fi postate în format electronic PDF pe site-ul 
instituției www.simleusilvaniei.ro, secțiunea Consiliul local al orașului Șimleu Silvaniei. 

 
Art.3. Consilierii locali pot formula și transmite în format letric secretarului general al orașului sau electronic pe adresa 

de e-mail: primaria_simleu@yahoo.com amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi. 
  
Art.4. Comisiile de specialitate vor transmite în format letric secretarului general al orașului sau electronic în format 

pdf pe adresa de e-mail: primaria_simleu@yahoo.com avizele asupra proioectelor analizate cel mai târziu la începerea 
ședinței.            
           Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează  Primarul orașului Șimleu Silvaniei și secretarul 
general al orașului. 
 
            Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică cu: 
                     -Instituția Prefectului Judeţului  Sălaj 
                     -membrii Consiliului Local   
                     -dosarul şedinţei 
                     -dosar dispoziţii.    
         -publicare pe site-ul instituției www.simleusilvaniei.ro 

 
 

                    PRIMAR,                                                     
         MIHAI-CRISTIAN LAZAR                              
                                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                    SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI,      
                                         LUMINIȚA-NICOLETA GAL 
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Anexă la Dispoziția nr.474/06.10.2022 
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
a ședinței extraordinare a consiliului local al orașului Șimleu Silvaniei 

 din data de 07.10.2022, ora 09.00 
 
 

Nr.crt. Proiectele supuse dezbaterii și aprobării* Inițiator Comisii de 
specialitate** 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 
29.10.2022 

- - 

2. Proiect de hotărâre nr.1 privind alegerea președintelui de ședință care va 
conduce ședințele Consiliului Local al orașului Șimleu Silvaniei în perioada 
OCTOMBRIE-DECEMBRIE 2022 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

4 

3.    Proiect de hotărâre nr.2 privind aprobarea acordării de premii pentru elevii 
șimleuani ce activează în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și care au 
obţinut performanţe deosebite la concursuri şi competiţii naţionale şi 
internaţionale 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

1,3,4 

4. Proiect de hotărâre nr.3 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea 
energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din orașul Șimleu Silvaniei 
LOT 9”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a 
cheltuielilor aferente acestuia 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

1,2,4 

5. Proiect de hotărâre nr.4 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea 
energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din orașul Șimleu Silvaniei 
LOT 10”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a 
cheltuielilor aferente acestuia 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

1,2,4 

6. Proiect de hotărâre nr.5 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea 
energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din orașul Șimleu Silvaniei 
LOT 11”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a 
cheltuielilor aferente acestuia 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

1,2,4 

7. Proiect de hotărâre nr.6 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea 
energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din orașul Șimleu Silvaniei 
LOT 12”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a 
cheltuielilor aferente acestuia 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

1,2,4 

8. Proiect de hotărâre nr.7 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea 
energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din orașul Șimleu Silvaniei 
LOT 13”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a 
cheltuielilor aferente acestuia 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

1,2,4 

9. Proiect de hotărâre nr.8 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea 
energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din orașul Șimleu Silvaniei 
LOT 14”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a 
cheltuielilor aferente acestuia 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

1,2,4 

10. Proiect de hotărâre nr.9 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea 
energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din orașul Șimleu Silvaniei 
LOT 15”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a 
cheltuielilor aferente acestuia 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

1,2,4 

11. Proiect de hotărâre nr.10 privind aprobarea depunerii proiectului “Renovarea 
energetică pentru clădiri rezidențiale multifamiliale din orașul Șimleu Silvaniei 
LOT 16”, a descrierii sumare a investiției propuse a fi realizată prin proiect și a 
cheltuielilor aferente acestuia 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

1,2,4 

12. Proiect de hotărâre nr.11 privind  rectificarea bugetului local pe anul 2022 
 

Primarul 
orașului 
Șimleu 
Silvaniei 

1,4 

13. Diverse. - - 
*Proiectele de hotărâre supuse dezbaterii sunt însoțite de Referatele de aprobare, Rapoartele de specialitate ale compartimetelor de resort 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum și de alte documente de prezentare și motivare. 
 
 
 
 



**Denumirea comisiilor de specialitate: 
Comisia nr.1 Comisia pentru programe de dezvoltare economică şi socială, buget, finanţe, servicii, comerţ şi agricultură 
Comisia nr.2 Comisia pentru  amenajarea teritoriului şi urbanism, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, realizarea lucrărilor publice, protecţia  mediului, 

turism,  conservarea monumentelor istorice şi arhitectură 
Comisia nr.3 Comisia pentru activităţi social-culturale, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, protecţie pentru copii, tineret şi sport 
Comisia nr.4 Comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică locală, apărarea ordinii şi liniştii publice, respectarea drepturilor omului, culte şi problemele 

minorităţilor 

                                  
 
                       PRIMAR,                                                     
         MIHAI-CRISTIAN LAZAR                              
                                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                    SECRETAR GENERAL AL ORAȘULUI,      
                                         LUMINIȚA-NICOLETA GAL 
 


