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DISPOZIŢIA  nr. 1095/ 2022 
privind convocarea Consiliului local al Municipiului Lupeni în şedinţă extraordinară convocată  

de îndată la data de 13 octombrie 2022 
 

 

 
 

 Lucian Marius Resmeriță – Primar al Municipiului Lupeni, 

 Având în vedere Referatul nr. 31.240/ 13 octombrie 2022 emis de Secretarul General al  

Municipiului Lupeni prin care prezintă proiectul ordinii de zi; 

În temeiul articolului 133 alin. (2) lit. „a”, ale 134 alin. (1) lit. „a”, alin. (4) și respectiv alin. (5) 

lit. „a”, „a1” și „a2” din Ordonanța de Urgență a Guvenului României nr. 57/ 2019 privind Codul 

administrativ 

 

 

D I S P U N  

 

 Art. 1 – (1) Se convocă Consiliul local al Municipiului Lupeni în şedinţă extraordinară 

convocată de îndată pentru joi, 13 octombrie 2022 ora 1600. 

(2) Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, 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 proiectului de hotărâre înscris 

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 extraordinare, convocată de îndată a 

Consiliului local al Municipiului Lupeni; 

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

ședința convocată; 
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  Anexa nr. 1 la Dispoziția Primarului Municipiului Lupeni nr. 1095/ 2022  

 

 

 

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

convocată de îndată la data de 13 octombrie 2022 

 

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

privind Codul administrativ, în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului local al Municipiului Lupeni, 

convocată la data de 13 octombrie 2022 pot fi analizate următoarele: 
 

1 – proces-verbal al ședinței din data de 7 octombrie 2022; 

2 – Proiect de hotărâre nr. 194/ 2022 pentru aprobarea alipirii a trei imobile teren aflate în 

proprietatea Municipiului Lupeni într-un CF nou cu nr. cadastral 64052 și atestarea acestuia la domeniul 

public al Municipiului Lupeni. 
Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni 

3 – Proiect de hotărâre nr. 195/ 2022 pentru revocarea Hotărârii Consiliului local al Municipiului 

Lupeni nr. 162/ 2022 privind aprobarea proiectului „Modernizarea Spitalului Municipal Lupeni în 

vederea creșterii siguranței pacienților”. 
Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni 

4 – Proiect de hotărâre nr. 196/ 2022 privind aprobarea proiectului „Modernizarea Spitalului 

Municipal Lupeni în vederea creșterii siguranței pacienților”. 
Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni 

5 – Proiect de hotărâre nr. 197/ 2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Construirea de 

locuințe pentru tineri în Municipiul Lupeni, județul Hunedoara, lot 2” în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență, apel de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local , investiția I.2 

– Construirea de locuințe Nzeb plus pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și 

învățământ. 
Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni 

6 – Proiect de hotărâre nr. 198/ 2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Îmbunătățirea 

eficienței energetice pentru imobilul  situat în Lupeni, str.Aleea Liliacului, nr. 8” în cadrul Planului 

Național de Redresare și Reziliență, apel de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, componenta 5 – Valul 

renovării, axa 2 – Schema de granturi pentru eficiența energetică și reziliență în clădiri publice, 

operațiunea B.2. – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 
Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni 

7 – Proiect de hotărâre nr. 199/ 2022 privind aprobarea depunerii proiectului “Mobilitatea urbană verde – 

Dezvoltarea rețelei de piste pentru biciclete în Municipiul Lupeni – componenta 2” în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență, apel de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local, investiția I.1 – 

Mobilitate urbană durabilă, subinvestiția I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru 

biciclete la nivel   local/metropolitan. 

Iniţiator: Lucian Marius Resmeriță, Primar al Municipiului Lupeni 
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