
PRIMARUL MTJNICIPIULUI LUCOJ

DISPOZIT IA
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Lugoj in gedin(i ordinari pentru

data de 18 APRILIE 2019

Primarul Municipiului Lugoj;
in conformitate cu art. 39 alin. (l) din Legeau.275l2OOl privind administralia publice local5

republicate, modifi cati $i completatd;
in temeiul afi. 68 alin. (1) $i art. 115 alin. (1) lit. a) din Legea ff.21512001 privind

administratia publici locale - republicat5, modificati gi completatd,

D ISPUNE:

!4;.! - Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoacA in ;edinF ordinare pentru data de
18.04.2019. orele 1400. in "sala de Consiliu" cu urmdtoarea ordine de zi:

I. Proiecte de hotarfi:
l. Solicitarea catre Guvemul Rom6niei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea din

domeniul public al Stahrlui Roman fi din administrarea Ministerului AptuErii Nalionale in domeniul
public al Mudcipiului Lugoj, judelul Timi$ a unei pe4i din imobilirl 1252 situat in municipiul Lugoj,
str. Timiiorii nr. 124. Initiator: Primarul Municipiului Lugoj;

2. Neexercitarea dreptului de preemfiune pentu achizitionarea imobilului situat in municipiul
Lugoj, Piala L C. Ddgan ff. 9. lnifiator: Primarul Municipiului Lugoj;

3. Aprobarea acorddrii normei de hanA pentru petsonalul in activitate din cadrul Direc$ei
Polilia Locald Lugoj. Iniliator: Primarul Municipiului Lugoj;

4. Aprobarea agendei acliunilor sportive pe anul 2019, propuse pentru a fi cofrnanlate din
bugetul local capitolul 67.02 -,.Cultura, recreere li religie", subcapitolul 05.01 ,,Acliuni sportive".
Iniliator Primarul Municipiului Lugoj;

5. Aprobarea agendei acliunilor cultual educative pe anul 2019 propuse a fi cofinanlate din
bugetul local. Inifiator: Prirnarul Municipiului Lugoj;

6. Aprobarea agendei manifestdrilor culturale din anul 2019 a Casei de Culhri a Municipiului
Lugoj. Iniliator: Primarul Municipiului Lugoj;

7. Aprobarea indexdrii nivelurilor impozitelor Ei tarelor locale care constau int-o anumite
sume in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume in lei, a taxelor speciale precum fi
limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, aplicabile in anul fiscal 2020. Initiator: Primarul
Municipiului Lugoj ;

8. Stabilirea impozitelor qi taxelor locale, precum gi a tarelor speciale pentru anul 2020.
lnifiator: Primarul Municipiului Lugoj.

9. Aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli pe anul 2019 al S.C. ,,Meridian 22" S.A.
Lugoj. Inifiatori: consilieri locali Criciunescu Iosifqi Bondoc Doris Daiana;

10. Aprobarea organigramei $i a statului de func1ii ale S.C.,,Meridian 22" S.A. Lugoj.
Inifiatori: consilieri locali Crdciunescu Iosifgi Bondoc Doris Daiana.

IL Probleme ale Comisiilor de specialitate.
III. Diverse.



AltX - Prezenta dispozilie se comunice:
- Institufiei Prefectului, Judelul Timiq;
- Direcliei administra{ie publici locald;
- Vjceprimarului municipinlui Lugoj;
- Direcliei urbanism, patrimoniu,
- Direcfiei economice;
- Direcfiei urbanism, patimoniu,
- Serviciului impozite qi taxe;
- Serviciului de administrare $i intelinere a domeniului public;
- Biroului management, proiecte, progmme;
- Biroului resurse umane;
- Biroului autorizare libera iniliativa. commercial. contractei
- Casei de Cultura a Municipiului Lugoj;
- S.C. Meridian 22 S.A Lugoj;
- S.C. Salprest S.A Lugoj;
- Direcliei Polilia Locali Lugoj;
- S.C. "Bedi Agri" S.R.L.;
- Membdlor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
- Cet6lenilor municipiului Lugoj, prin afi|are gi publicare.

AVZAT PENTRU LEGALITATE

IPruLUIing- Francisc
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