
PzuMARUL MUNICIPIULUI LUGOJ

DISPOZIT IA
privind convocarca Consiliului Local al Municipiului Lugoj in qedinti ordinari

pcntru data de 25 februaric 2016

Primarul MLuricipiului LLrgoj :
In conformitate cu art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, Legea administraliei publice

locale - republicale. modiiicale fi complehle;
in temeiul art. 68 alin. (1) Ei an. 115 alin. (i) l i t. a) din Legea m. 215/2001, Legea

administraliei publice locale - republicate, modifrcatd ti complelaG,

DISPUNE

{4!! - Consiliul Local al Municipiului Lugoj se convoaci in qedinld ordinarA pentru data
de 25.02.2016. orclc 14'u. in "Sala dc Consiliu" cu umdtoarea ordine de zil

I. Proiecle de ho6rari privindl
1. Stabilirea costului mediu lunar de intrelinere pentru persoanele varstnice

institutionalizate la Ciminul pcntru persoanc vdrstnicc din cadrul Complexului "Sfdntul Nicoiae".
Initiator: Primarul Municipiului Lugoj.

2. Aco.darea unor facilitati fiscale pentru majortuile de intArziere aferentc impozitelor !i
taxclor locaLe restante. Ini(iator: Primarul Municipiului Lugoj.

3. Aprobarea Inlelegerii de Cooperare intre Municipiul LLrgoj, j udetul Timi;, Rom6nia !i
ora$ul Veliko Gradilte din Republica Serbia. Itritiator Prim.lrul Municipiului Lugoj.

4. Modihcarea componenlei Comisiei de evaluare privind stabilirea unor forme de sprijin
hnanciar de la bugetul local al mLrnicipiului Lugoj, pentru unitalile/ldca5urile de cult apa4inand
cultelor religioase recunoscute in Romarlia. Ini(iaton Primarul Municipiului Lugoj.

5. inlocuirea unui membru al Comisiei Locale de Ordine Publicd a Municipiuiui Lugoj.
Iniliator: Primarul Municipiului Lugoj.

6. Aprobarea agendei acliunilor sportive pe anul 2016, propuse pentru a li colinanlate din
bugetul local Capitolul 67.02 "Cultura, recreere pi religie", Subcapitolul 05.01 "Acliuni
spoflive". Iniliator Primarul Mu[icipiului Lugoj.

II. Rapoarte de activitate:
1 Rapofiul de activitate pe anul 2015 al dnei consilief local Cololan Voichita Ol'elia.
2. Raportul de activilate pe anul 20i5 al Comisiei juridice. de disciplind, muncd. proteclie

sociala. de apirare a ordinii publice. respectarea drepturilor omului $i iibertdlilor cet5lene$i din
cadrul ConsiUului Local al Municipiului Lugoj.

J. Raporn-rl dc actir jtaLc pc anul 201 5 al Scn iciulu: As:5lcnrd Mcdiccl6- inr dldmant.
4. Raporlul privind activitatea Direc4iei Poliqia Locali Lugoj in pcrioada 01.01.2015

3 1 .12 .20  i  5 .
5. Raportul privind activitatea asistenlilor personali dcsfasuratd in senestrul II al anului

20 t5 .
6. Rapofiul de activitate pe anul2015 privind liberul acces la informaliile de interes public

Legea nr. 544/2001.



7. Raportul privind activitatea de solulionare a petiliilor pe semestrul tr 2015.
8. Raportul privind situalia implementdrii procedurii disciplinare pe anul2015.
9. Rapofii de activitate pe anul 2015, referitor Ia activitatea desfi5uratd in scopul

analizdrii cererilor depwe la Primiria Municipiului Lugoj, de atribuire in folosinld gatuitii a wror
terenuri, in baza Le$i w. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentm constmirea unei
locuinle proprietate personald.

III. Probleme ale Comisilor de specialitate.
IV. Divelse.

AlLt - Prczenta dispozilie se cornunicd:
- lnstituIiei Prcfectului, Judetrul Timit;
- Direcliei adminishaJie publici locali;
- Vicepdmarului municipiului Lugo.1;
- Directiei economice;
- Direcliei urbanism, patrimoniu,
- Directiei de asisten!5 sociald comunitard;
- Serviciului impozite gi taxe;
- Biroului malagement proiecte, progEme;
- Serviciului a&:rinistrare ti intrelinere a dorneniului public;
- Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
- CetdFnilor muricipiului Lugoj, prin afigare,

AVZAT PENTRU LEGALITATE

SECRETARUL MTINICIPruLUI

Nr. 188 din 18.02.2016


