
 
 

 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL HUNEDOARA 
COMUNA HĂRĂU 

 PRIMAR 
 
 

DISPOZIŢIA   Nr.177/2019 

 privind convocarea Consiliului Local al Comunei Hărău,  
in şedinţă ordinară pentru data de MIERCURI, 27.11.2019, ORA 17 

 
PRIMARUL COMUNEI HĂRĂU, JUDEŢUL HUNEDOARA; 

 
 

Având in vedere Referatul nr. 3773  din 19 Noiembrie 2019  privind convocarea Consiliului  
Local al Comunei Hărău, in şedinţă ordinară pentru data de MIERCURI, 27.11.2019, ORA 17. 

În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (3) lit. a), 
alin. (5), art. 135, art. 155 alin. (1) lit. b) şi lit. e), alin.(3) lit. b) şi art. 196 alin. (1) lit. b) 
coroborate cu art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, 

 
D I S P U N E: 

 
 Art. 1.- Convoacă Consiliul local al Comunei Hărău in şedinţă ordinară pentru data de 

MIERCURI, 27.11.2019, ORA 17, in sala de şedinţe a Consiliului Iocal din cadrul Primăriei 
Comunei Hărău, cu proiectul ordinii de zi prevăzut in Anexa la prezenta Dispozitie, care face 
parte integrantă din aceasta. 

Art. 2. (1) Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul 
Primăriei Comunei Hărău, fiind transmise în scris şi pe adresele de e-mail ale consilierilor locali. 

 (2) Proiectele de hotărâri vor fi trimise spre avizare comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local al Comunei Hărău in baza competenţelor acestora, conform Anexei  meționate  la 
art. 1 
           (3) Membrii Consiliului Local al Comunei Hărău sunt invitaţi să formuleze şi să depună 
amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

Art. 3. - Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, in 
termenul prevăzut de lege. 
 Art. 4.- Dispoziţia se comunică Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului Comunei Hărău, 
Viceprimarului Comunei Hărău, Secretarului Comunei Hărău, în vederea comunicării ordinei de 
zi locuitorilor Comunei Hărău prin mass-media şi alte mijloace de publicitate şi se publică pe 
site-ul Primăriei Comunei Hărău  www.harau.ro, iar prin grija Secretarului Comunei Hărău se 
comunică consilierilor locali în scris și prin mijloace electronice. 
 
 
 

   Hărău, la 19.11.2019      
 

 
 
 

         P R I M A R                    CONTRASEMNEAZĂ  
Albu Weber luccian Mihael                           Secretarul General al comunei 

                                                                                                                 Hirt Angelica Viorica 
 

http://www.harau.ro/


 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL HUNEDOARA 
COMUNA HĂRĂU 

 PRIMAR 
Anexa la Dispoziția nr. 177/2019 

 
 PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI: 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Hărău din data de MIERCURI, 
27.11.2019, ORA 17 

 
1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Hărău nr. 

71/2019 privind aprobarea concesionării fără licitație publică a spatiului cu destinatie 
de cabinet medical aflat in imobilul Dispensar uman Chimindia, Cabinetului medical 
individual Tozlovanu Angela Liana care desfasoara activitate  medicala in cadrul 
acestui imobil; 

Iniţiator: Albu Weber Lucian Mihael – primar 
Aviz comisii: Comisia pentru probleme de administraţie publică, juridică, apărarea ordinii şi 

liniştii publice a drepturilor cetăţenilor. 
Compartimentul: Secretar UAT  
Cvorum necesar -  6  voturi  pentru. 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat a 
unui  imobil situat în Comuna Hărău. 

Iniţiator: Albu Weber Lucian Mihael – primar 
Aviz comisii: Comisia pentru activităţi economico - financiare, dezvoltare economico-
socială, administrarea domeniului public şi privat şi gospodărire comunală din cadrul 
Consiliului local al comunei Hărău; Comisia pentru probleme de administraţie publică, 

juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor; Comisia pentru 
probleme de cultură și culte din cadrul Consiliului local al comunei Hărău. 
Compartimentul: Agricol, Topografie, Cadastru și Publicitate imobiliară 
Cvorum necesar -  6  voturi  pentru. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a spatiului cu 
destinatie de cabinet medical aflat in imobilul Dispensar uman Chimindia, Cabinetului 
medical individual Tozlovanu Angela Liana care desfasoara activitate medicala in 
cadrul acestui imobil;  

Iniţiator: Albu Weber Lucian Mihael – primar 
Aviz comisii: Comisia pentru activităţi economico - financiare, dezvoltare economico-
socială, administrarea domeniului public şi privat şi gospodărire comunală din cadrul 
Consiliului local al comunei Hărău; Comisia pentru probleme de administraţie publică, 

juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor; Comisia pentru 
probleme de cultură și culte din cadrul Consiliului local al comunei Hărău. 
Compartimentul: Achiziții și Investiții Publice 
Cvorum necesar -  6  voturi  pentru. 

 
4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții: „ÎNFIINȚARE REȚEA DE DISTRIBUȚIE ȘI RACORDURI GAZE 
NATURALE ÎN LOCALITĂȚILE BANPOTOC, BÂRSĂU, CHIMINDIA ȘI HĂRĂU, COMUNA 
HĂRĂU, JUDEŢUL HUNEDOARA”. 

 Iniţiator: Albu Weber Lucian Mihael – primar 
Aviz comisii: Comisia pentru activităţi economico - financiare, dezvoltare economico-
socială, administrarea domeniului public şi privat şi gospodărire comunală din cadrul 
Consiliului local al comunei Hărău; Comisia pentru probleme de administraţie publică, 

juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor; Comisia pentru 
probleme de cultură și culte din cadrul Consiliului local al comunei Hărău. 
Compartimentul: Investiții și Achiziții publice; 



Cvorum necesar -  6  voturi  pentru. 
 

5. Proiect de hotărâre privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  
domeniului privat al comunei Hărău. 

Iniţiator: Albu Weber Lucian Mihael – primar 
Aviz comisii: Comisia pentru activităţi economico - financiare, dezvoltare economico-
socială, administrarea domeniului public şi privat şi gospodărire comunală din cadrul 
Consiliului local al comunei Hărău; Comisia pentru probleme de administraţie publică, 

juridică, apărarea ordinii şi liniştii publice a drepturilor cetăţenilor; Comisia pentru 
probleme de cultură și culte din cadrul Consiliului local al comunei Hărău. 
Compartimentul: Achiziții și Investiții Publice 
           Agricol, Topografie, Cadastru și Publicitate imobiliară 
Cvorum necesar -  6  voturi  pentru. 
 

6. Proiect de hotărâre privind  menținerea în anul fiscal 2020 a impozitelor și taxelor locale 
stabilite potrivit legii, a taxelor speciale și a altor taxe locale, stabilite pentru anul 2019. 

Iniţiator: Albu Weber Lucian Mihael – primar 
Aviz comisii: Comisia pentru activităţi economico - financiare, dezvoltare economico-
socială, administrarea domeniului public şi privat şi gospodărire comunală din cadrul 
Consiliului local al comunei Hărău;  
Compartimentul:  Impozite și Taxe locale. 
Cvorum necesar -  6  voturi  pentru. 
 

 
7. Întrebări, interpelări. 

 
 
 
 
 

 
REDACTAT 

Secretar general 
Hirt Angelica Viorica 

 
 
 
 
 
 

         P R I M A R                    CONTRASEMNEAZĂ 
Albu Weber Lucian Mihael                Secretar general al comunei 

                                                                                                                 Hirt Angelica Viorica 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL HUNEDOARA 

COMUNA HĂRĂU 
SECRETAR 

Nr.  3773  din 19 Noiembrie 2019   
 
 
 
 

Referat  
privind convocarea Consiliului Local al Comunei Hărău,  

in şedinţă ordinară pentru data de de MIERCURI, 27.11.2019, ORA 17 
 
 
 
 
 
 

 
Având în vedere prevederile art. 133 alin.(1) Consiliul local se intruneste in sedinte 

ordinare, cel putin o data pe luna, la convocarea primarului; art. 134 alin. (1) lit. a) Consiliul 

local se convoaca prin dispozitie a primarului; alin. (3) lit. a) - Data sedintei consiliului local 

precizata cu ocazia convocarii este stabilita in termen de 5 zile de la data comunicarii 

dispozitiei de convocare pentru sedintele ordinare,  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ. 

Drept pentru care propun domnului primar convocarea în şedinţă ordinară a 

Consiliului local Hărău în 27 Noiembrie 2019  . 

 

 
 
 
 

Secretarul general al comunei 
Hirt Angelica Viorica 

 
 
 
 

 
 


