
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D I S P O Z I Ț I A  NR.876 

privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local al 

orașului Rovinari, județul Gorj pentru data de 21.12.2022 

 

 

PRIMARUL ORAȘULUI ROVINARI, JUDEȚUL GORJ 

 

 

Având în vedere : 

-Prevederile art.133(1), art.134(1) lit.”a”, ale art.134(3), lit.”a” si alin.(5), art.135 si 137 din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

-În temeiul art.196 (1), lit.”b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

 

D I S P U N E: 

 

 Art.1.Convocarea în ședință ordinară a Consiliului Local Rovinari pentru data  de 

21.12.2022, care va avea loc în sala de sedințe a Primariei orașului Rovinari,  str.Florilor, nr.2, et.1, 

ora 1300, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa la prezenta dispoziție. 

Art.2.Prezenta dispoziție împreună cu proiectele de hotărâre și referatele de aprobare ale 

acestora, precum și materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi înaintate, în format 

electronic, la adresele de e-mail indicate de fiecare consilier local. 

Art.3.Amendamentele se vor formula și se vor depune până cel mai târziu la data comisiilor 

de specialitate, la secretarul general al orașului Rovinari. 

Art.4.Prezenta dispoziție poate fi contestată potrivit Legii contenciosului administrativ 

nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.5.Prezenta dispoziție se va comunica, potrivit legii, Instituției Prefectului Județului 

Gorj, pentru verificarea legalității, precum și persoanelor interesate și va fi adusă la cunoștință 

publică prin afișare pe pagina de internet a instituției. 

 

  
Emisă astăzi: 14.12.2022 

                                 

                                     CONTRASEMNEAZĂ 

SECRETAR GENERAL, 

Aurora-Carmen Popescu 

 

 

PRIMAR, 

Robert-Dorin Filip 

 

 

 

 

 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GORJ 

ORAŞUL ROVINARI 

PRIMAR 

 

 



 

 

 

 

Anexă la Dispoziția Primarului orașului Rovinari  

 

 

CONVOCATOR 

în conformitate cu Dispoziția Primarului orașului Rovinari nr.876/14.12.2022 

se convoacă ședința ordinară a Consiliului Local Rovinari, 

 care va avea loc în data de 21.12.2022 cu urmatorul 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

 

 1.Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local Rovinari din data de 24.11.2022. 

 

 2.Proces-verbal al ședinței extraordinare, convocate de îndată,  a Consiliului Local Rovinari 

din data de 28.11.2022. 

 

3.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință. (C2) 
 

Inițiator: primar 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Graficului de ședințe al Consiliului Local Rovinari  

pentru trimestrul I al anului 2023.(C2) 

Inițiator: primar 

5.Proiect de hotărâre privind  stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozite și 

taxe locale pentru anul 2023. (C1) 

Inițiator: primar 

 

6.Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Direcției 

Publice de Poliție Locală. (C1+C2) 

Inițiator: primar 

7.Proiect de hotărâre privind  scutirea la plata impozitului pentru clădirile și terenurile 

utilizate de către organizațiile nonprofit folosite exclusiv pentru activitățile fără scop lucrativ. (C1) 

Inițiator: primar 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Principalelor Manifestări Culturale pe anul 

2023 și sumele alocate pentru aceste manifestări (C1+C2) 

Inițiator: primar 

9.Proiect de hotărâre privind modificarea art.7 din Regulamentului de organizare și 

funcționare al cursului de instruire teatru amatori pentru copii ce va funcționa în cadrul 

Compartiment Cultură, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.64/29.03.2022 (C2) 

 

Inițiator: primar 

 10.Proiect de hotărâre privind modificarea art.8 din privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Ansamblului artistic de amatori ”JIULEȚUL”, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local nr.82/26.05.2021 (C2) 

Inițiator: primar 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea raportelor de evaluare întocmite de SC Consulting 

Company SRL pentru stabilirea valorii de piață a unor terenuri ce urmează a fi inventariate în 

domeniul privat al orașului Rovinari, județul Gorj.(C1+C2) 

          Inițiator: primar 

 

 

 



 

 

12.Proiect de hotărâre privind aprobarea  raportului de evaluare nr. 

nr.51894/387/18.11.2022, întocmit de SC Consulting Company SRL pentru stabilirea valorii de 

piață a terenului intravilan în suprafață de 3000mp, situat în oraș Rovinari, Tarla 100, Parcela 

741,745,746, județul Gorj.(C1+C2) 

Inițiator: primar 

13. Proiect de hotărâre privind constituirea cu titlu oneros, fără licitație publică, a dreptului 

de superficie asupra terenului în suprafață de 4mp, cu număr cadastral 37007, aparținând domeniului 

privat, situat în oraș Rovinari, strada Termocentralei, lângă bloc T3, sc.4, ap.50, județul Gorj, în 

favoarea domnului Mihai Vasile.(C1+C2+C3) 

Inițiator: primar 

14. Proiect de hotărâre privind achiziționarea, în condițiile legislației în vigoare, a terenului 

în suprafață de 415mp, număr cadastral 35497, tarlaua 18, parcela 89/2 și a terenului în suprafață 

de 1683mp, număr cadastral 35496, tarlaua 18, parcela 89/1, situate în intravilanul Orașului 

Rovinari, jud.Gorj, proprietatea doamnei Trăistaru Elena. (C1+C2+C3) 

Inițiator: primar 

15.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.4146/31.01.2020 

pentru cabinetul medical ce funcționează  în spațiului nr.10 din imobilul „internat” al  Liceului 

“Gheorghe Tătărescu” Rovinari, situat în oraș Rovinari, str.Jiului, nr.6, jud.Gorj.(C2) 

Inițiator: primar 

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de functii pentru Serviciul 

de Bază Pază și Protecție SRL(C1+C2)  

Inițiator: primar 

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție preliminar al bugetului local 

al unității administrative Oraș Rovinari, al instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și 

subvenții din bugetul local al unității administrative Oraș Rovinari pentru trim. IV 2022. (C1) 

Inițiator: primar 

18.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022 al UATO 

Rovinari.(C1) 

Inițiator: primar 

 19.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în favoarea ADIS Gorj în 

vederea derulării  procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în 

vederea atribuirii ”Contractului de delegare a gestiunii activității de colectare separată și transport 

separat al deșeurilor municipale în  40 de localități din județul Gorj” și ”Contractului de delegare a 

gestiunii activității de sortare a deșeurilor reciclabile”. (C2) 

Inițiator: primar 

20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului Competițional al Clubului Sportiv 

„JIUL Rovinari 2016” pentru perioada 01.01.2023-31.01.2023. (C1+C2) 

Inițiator: primar 

21.Diverse.  

  

SECRETAR GENERAL, 

                        Aurora-Carmen Popescu 

 

PRIMAR, 

Robert-Dorin Filip 

 

 

C1 = COMISIA PENTRU ACTIVITAȚI ECONOMICO-FINANCIARE 

C2 = COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI JURIDICE ȘI DE DISCIPLINĂ, ACTIVITAȚI SOCIAL-

CULTURALE, CULTE, ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE, MUNCĂ ȘI PROTECȚIE 

SOCIALĂ 

C3=COMISIA PENTRU ACTIVITĂȚI AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, 

AGRICULTURĂ, PROTECȚIA MEDIULUI ȘI TURISM 


