
nIsPozITlA
pririxd csnyocarra C*nsiliului Lacal xl &{unicipiului Lugoj in gedinfi erdin*ri pentru

dxt* de ?8 FEARUARIE 2tll?

Primad Muaieipiului Lugoj ;
in c*nformitate cu ad" 39 alin. (l) din Legea nr. 215/2001,

locale - republ ic ati" modilicati ;i cornpletatE:

in temeisl a* Sg alin. {i} $i art- }15 a}in" {l} lit- ai din

administraliei publice locale - republicat{ modi{3cati qi complet*t6"

I}ISPUNE

A$.I. - Ccnsiliul L$cal al Munieipiului Lugoj se convoac*. in Sedinp ordinari pentnr data

de 28.$2.201?, crele l{0$, in'"$ala de Consilit''cu urmflloarc* ordiae de zi:

L Proiecte de holarirj privind:
l. Modifi.carea organigrarnei Ei a statului de funelii al* Direcliei de asistenld scciah

comunitari din subordinea Consiliutui Local al Municipiului Lugoj. Initistor: P*marul

Municipiului Lugoj;
2. Acordarea scutbii de la plata s*mei de 487 lei

Anitabeim Varel, pentru imobilul situat in municipiul
Prinaml Municipiului Lugaj :

3. Accrdarea scutirii de la plata slmei de ?40

ingerii Speranfei, pentru imobilul situat in municipiul
Municipiului Lugoj;

4. Aprcbarea Planului de ocupare a funeliilar
Social{ Comunitard din subordinea Consilinlui Local

Inifiator: Primarul Municipiului Lugoj 1

5. Aprobarea relelei pcal*re a unit{ilor de invil*.m$nt preuniversitnr in muricipiul Lugoj,

pentru anul gccl*r 2017 * 2018. Inifiator: Primarul Municipiul*i Lugoj;

6. Aprobarea docurnentagiei de avizare a lucririi de intervenfie {D.A-L"I.}, a proiectului

tehnic pentru obiectivul de ir:vesti;ii pi indicatorii tehnico-eccnomici p*ntru utili"zarea energiei

solare la fumizarea energiei termice pentru imobilul ffidinila cu program prelungit PP?.

tnifiator: Primarul Municipiului Lugoj ;

?. Aprobarea documentaliei de avizare a lucrdrii de interveniie (D"A-L.I.), a proicctului

tehnic pentru obiectivul de investilii gi indicatorii tehnico-econornici pentru utilizarea energiei

sclare la fuinizarea energiei termice pentru imobilul Gradinila cu program prelungit PP3.

Ini{ietor: Pdmarul Municipiului Lugoj ;
8" Aprobarea documentaliei de avizare a lucri.rii de intefventie {D.A.L.I'), a proiectului

tehnic pcntru obiectivul de investilii ;i indicatorii tehnico-ecanomici pentru utilizarea energiei

solare la fumizarea energiei termice pentru imobilul Gr[dinila cu program prelungit FP4.

Inifiator: Primarul Municipiului Lugoj :
9. Aprobarea documentaliei de avizare a lucririi de i-rrten'enlie {D.A.L.I.}. a proiecnrlui

tehnic pentru obiectiwl de investiiii gi indicatorii tehnico-economici pentru utilizarea energiei

solare la furnizarea energiei tcrmi.ce pentru ir*obilul Gridinila cu program prelungit PP5-

Inifiator: Primarul htlunicipiului Lugoj ;

;0. Aprobarea documentaliei de avizare a lucrfrrii de intervenfie (D,A.L.I.), a praiectului

tehnic pnnm obiectivul de inr,*stilii gi indicatorii tehnico,-econornici. pentru utiliz-area energiei

s*lare la furnizarea e*ergiei termice pentru imcbil$l Conrplexul de sennicii ptntru persoane

virstnice ., Sf. Nicolae" Ini{intor: Primarul Mruricipiului Lugoj:

Legea adminislraliei publice

Legea nr" ?15/?001, Legea

reprezentind impozit pe clSdiri, Fundaliei
Lugoj, str" Yiorelelor nr. l. Ini{iator:

lei reprezent*nd inrpozit
Lugo,j, str. I.Vidu nr. I7.

pe leren: Fundaliei
lni{iator: Primarul

publice din cadrul Direcfiei de Asistenfi
al Municipiului Lugoj pentru anul 2017"



il. Aprobarea do*umentaliei de avizare a lucr[rii de intervcn{ie {D.A"L.I.). a prciectului
teh:ric pentru obiectivul de investilii gi indicatorii tehnico-e,ccncn{ci pentru utilizarea energiei
solare la fumizarea energiei tennice pentru imobilul Cantina de Ajutor Social" Inifiator: Primarul
Municipiului Lugoj Iniliato r:

1?. Aprobarea documentaliei de avizare a lucrdrii de inten'enlie {I}.A.L.l.}, a prniectului
tehnic pentru obiectivul de investilii qi indicatorii tehnica-econnmici pentru utilizarea energiei
solare ia fumizarea energiei tersdce pentru imobilll Saia de Sport .. Ioan Ku*st Chemrdnessu".
Initri*tor: Primar$l h{unicipiului Lugoj :

13. Acordarea distincliei "CHEIA ORA$ULUI" domnului Paul Grafendorf. Initiator:
Primarul Municipiuiui Lugoj :

14. Acordarea distinctriei "CHEIA OL{$ULU|' domnului Ingo Glass. Inifirtoare:
doamnele consilier local Opr$ Ceriinde gi Bond*c Daris- Daiana"

lI. Rapaarte d* activitate:
1- Raporrul de activitate al asisteniilcr person*ti pe sernestnd Il al anului 2016;
2. Raportul de activitate pe anul 2016 al donrnului consilier loeel Brindu6oni Emil * Liviu;
3. Raportul de activitate pe anul 2016 al domnului consilier local Martinescu Marius -

Tiberiu.
lII. Problerne ale Comisiilor de specialitate.
IV. Dil'erse.

Ar{.& - Frezenta dispozilie se cornunic&:
- Institugiei Prefectului. Judepl TirniX
- Directiei administralie publicd lacal6;
- Viceprimarului municipiului Lugoj ;
- Direcliei sconornice;
- Direc$ei urbanism. patrimoniu;
- Direc;iei tehnice;
- Biroului tehnie. avize, control urban;
- Compartimentului urbani s6, amenajarea teritariului ;
- Biroului mansgement proiecte. programe;
* Compartimentului rela{ii cu institu;ii de invdJf,mi^nt, culte, cultur6, s&n{tate;
- Biroului re$urse umane;
- Sen'iciului irnpozite gi taxe;
- Direcgiei de esistenld social& comunitar{
- tsiroului agrical, cadasrrq
* Compartimenrului autorizare servieii transport lscal;
- S.C. Salprest $.A. Lugoj;
- S.C. Meridian 22 S.A. Lugoj;
- Membrilor Consiliului Local al Municipiului Lugoj;
- Cetdfenilor municipiului Lugoj, prin aflqare. gi pub'licare.

P AVIZAT PENTRU LEGALITATE

tng. Francisc SECRETARUL
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