ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNAGENERALBERTHELOT
PR I MAR
Localitatea General Berthelot Nr.30, Cod Postal 337235
Telefon: 0254 770531 ; Fax: 0254 770515 ;
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D I S P 0 Z I T I A Nr. 52 I 2022

*---------------~-----------*
-------------------

privind convocarea Consiliului Local al comunei General Berthelot,
In sedinta ordinara pentru data de 14.07.2022, ora 19,30;
Primarul comunei General Berthelot, judetul Hunedoara;
Avand In vedere Referatul nr. 48/52/08.06.2022, privind convocarea Consiliului Local al
comunei General Berthelot, in sedinta ordinara pentru data de 14.07.2022, ora 19,30;
In temeiul dispozitiilor art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), alin. (5), art.
135, art. 155 alin. (1) lit. b) si lit. e), alin. (3) lit. b) si art. 196 alin. (1) lit. b), art. 243, alin. (1), lit. "a",
din Ordonanta de Urgenta a Guvemului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
A

DIS PUN E:
Art. 1. - Convoca Consiliul local al comunei General Berthelot, in sedinta ordinara pentru data
de marti, 14.07.2022, ora 19,30, In sala de sedinte a Consiliului local, cu proiectul ordinii de zi
prevazut in Anexa la prezenta dispozitie, care face parte integranta din aceasta.
Art. 2. - (1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primariei
comunei General Berthelot (secretarul general), fiind transmise si electronic consilierilor locali.
(2) Proiectele de hotarari vor fi trimise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local al comunei General Berthelot in baza competentelor acestora, conform Anexei
mentionate la art. 1.
(3) Membrii Consiliului Local al comunei General Berthelot sunt invitati sa formuleze
' si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.
Art. 3. - Prezenta dispozitie se poate contesta de cei interesati in termenul si in conditiile
stabilite de Legea nr. 554/2004, contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,
la Tribunalul Hunedoara.
Art. 4. - Dispozitia se cornunica Prefectului judetului Hunedoara, Primarului comunei General
Berthelot, secretarului general al comunei General Berthelot, ordinea de zi se va comunica locuitorilor
comunei General Berthelot, prin afisare la sediul primariei ~i se publica pe site-ul Primariei comunei
General Berthelot, www.primariaberthelot.ro, iar prin grija Secretarului general al comunei General
Berthelot se comunica consilierilor locali prin mijloace electronice.

Contrasemneaza,
Secretar General
Bobariu Sorin Daniel
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Anexa la Dispozitia nr. 52/2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei General Berthelot
din data de marti, 14.07.2021, ora 19:30

Proiectul ordinii de zi
a celei de-a 29 - a $edin/e din eel de-al 9 -lea mandat al consillului local
1.Adoptarea procesului - verbal al sedintei anterioare;
2.Proiect de hotarare nr.11/46/2022 privind aprobarea rezilierii Contractului de delegare a gestiunii
serviciului de salubrizare in zona de colectare 2 Hateg constand In colectarea separata ~i transportul
separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare, operarea si administrarea Statiei de transfer
Hateg, transportul la distanta al deseurilor la facilitatile de tratare/depozitare,
avand nr.
874/1975/22.08.2018;
Initiator: Primar Marina Huzoni
Aviz comisia: : Comisia pentru activitate
econornico-financiara, amenajarea teritoriului ~i
urbanism, agricultura, protectia mediului ~i turism;
Aviz comisia: Comisia pentru
administrarea serviciilor publice furnizate.juridica
si de disciplina;
3.Proiect de hotarare nr. 11/47/2022 privind desemnarea reprezentantilor consiliului local ai
comunei General Berthelot in comisia de evaluare pentru inchirierea imobilului - spatiu comercial,
in suprafata de 93,5 mp,situat in intravilanul localitatii General Berthelot, nr.89, judetul Hunedoara,
identificat prin CF Nr.60017.
Initiator: Primar Marina Huzoni
Aviz comisia: Comisia pentru
administrarea serviciilor publice fumizate.juridica
si de disciplina;
4.Proiect de hotarare nr. 11/48/2022, privind aprobarea executiei bugetului local al comunei General
Berthelot, pe cele doua sectiuni, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli pentru trim. II
anul 2022.

Initiator: Primar Marina Huzoni
Aviz comisia: : Comisia pentru activitate
economico-financiara, amenajarea teritoriului si
urbanism, agricultura, protectia mediului si turism;
5. Proiect de hotarare nr. 11/49/2022, privind aprobarea analizei stadiului de inscriere a datelor In
registrul agricol pentru trimestrul II al anului 2022 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei
activitati, inclusiv pentru solutionarea situatiilor particulare identificate la nivelul localitatii pe linia
completarii registrului agricol si care nu sunt reglementate prin norme;

Initiator: Primar Marina Huzoni
Aviz comisia: : Comisia pentru activitate
economico-financiara,
amenajarea teritoriului si
urbanism, agricultura, protectia mediului ~i turism;
A viz
comisia:
Comisia
pentru
administrarea serviciilor publice furnizate.juridica
si de disciplina;
6. Proiect de hotarare nr. 11/50/2022, privind aprobarea pretului de vanzare a masei lemnoase catre
populatie;
Initiator: Primar Marina Huzoni
Aviz comisia: : Comisia pentru activitate
econornico-financiara, amenajarea teritoriului si
urbanism, agricultura, protectia mediului si turism;
A viz
comisia:
Comisia
pentru
administrarea serviciilor publice furnizate.juridica
si de disciplina;
7. Proiect de hotarare nr. 11/51/2022, privind aprobarea listelor de partizilor marcate pentru anul 2022
propuse pentru prestari servicii, in vederea valorificarii acestora prin vanzarea masei lemnoase din rampa;
Initiator: Primar Marina Huzoni
Aviz comisia: : Comisia pentru activitate
economico-financiara,
amenajarea teritoriului ~i
urbanism, agricultura, protectia mediului si turism;
Aviz
comisia:
Comisia
pentru
administrarea serviciilor publice furnizate.juridica
si de disciplina;
8. Raport privind activitatea de protectie ~i promovare a drepturilor persoanelor cu handicap pe
semestrul I al anului 2022 ~i a altor activitati de asistenta sociala.

Contrasemneaza,

Secretar General
Bobariu Sorin Daniel

