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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

MUNICIPIUL GHEORGHENI 
 

P R I M A R 
 

 
 

D I S P O Z I Ţ I A   n r . 9 6 2 / 2 0 2 2  
privind convocarea de îndată  a ședinței extraordinare 

 a Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 
 

Primarul Municipiului Gheorgheni,  
Având în vedere Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 
2612/2022 pentru modificarea şi completarea ghidurilor specifice - Condiţii de accesare a 
fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă - componenta 5 - 
Valul renovării, 
Luând în considerare: 

 prevederile art.28, alin.(2),lit.a) art.29, alin.(1), lit.a), alin. (5)–(6), din Regulamentul de 
organizare și funcționare al Consiliului Local Gheorgheni, aprobat prin H.C.L. 
nr.195/2020, 

În conformitate cu prevederile: 
 art. 133 alin. (2) lit. a), art. 134 alin. (1) lit.a),  alin. (4), alin. (5) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;, 
În temeiul prevederilor art.196, alin. (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 – Se convoacă întrunirea Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni în 
şedinţă extraordinară pentru data de 10 octombrie 2022, ora 8:00, în sala de ședință a 
Consiliului Local – piața Libertății nr.22. 
 Art.2 – Proiectul ordinii de zi este prezentat în Anexă care face parte integrantă din 
prezenta dispoziţie. 
 Art.3 – Materialele înscrise pe ordinea de zi se pun la dispoziţia aleşilor locali în 
format electronic, respectiv și în format tipărit pentru președintele de ședință și președinții 
comisiilor de specialitate, conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului 
Local al Municipiului Gheorgheni. 
 Art.4 – Proiectele de hotărâre prevăzute în Anexa prezentei dispoziții se transmit  prin 
mijloace electronice spre avizare comisiilor de specialitate constituite din cadrul Consiliului 
Local al Municipiului Gheorgheni.  
 Art.5 – (1) Amendamentele asupra proiectelor de hotărâri se vor formula în scris și se 
vor depune la secretarul general al Municipiului cel târziu până la data ținerii ședințelor 
comisiilor de specialitate. 

 (2) Avizele privind proiectele de hotărâri se vor depune cel târziu până în ziua 
precedentă a şedinţei convocate, la secretarul general al Municipiului Gheorgheni. 
 Art.6 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei dispoziţii se încredinţează 
secretarul general al Municipiului Gheorgheni. 
 Art.7 – Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică prin: afişare la sediul şi  pe 
pagina de internet a Municipiului Gheorgheni, prin mass-media locală, respectiv se 
comunică: consilierilor locali şi Prefectului Judeţului Harghita. 
 
Gheorgheni, la data de  07 octombrie 2022 

 
  PRIMAR,  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI 

 Csergő Tibor-András  

  Selyem-Hideg  Norbert-Vencel  
    
Red. în 2 exemplare original 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 
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  Anexă 
  la Dispoziţia nr.962/2022 
  
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI  

a ședinței extraordinare a  
Consiliului Local al Municipiului Gheorgheni 

din  data de 10 octombrie  2022, ora 8:00, 
 

 

  
 
 Locul şedinţei: piața Libertății nr.22 
       

 
 

1) Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr.156/2022 privind 
aprobarea depunerii proiectului Creșterea eficienței energetice a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale din Municipiul Gheorgheni, în cadrul apelurilor de 
proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, 
Componenta C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi pentru eficiență 
energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A.3: 
Renovarea energetică moderată sau aprofundata a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale din Planul Național de Redresare și Reziliență (P.N.R.R.), pentru 
blocul de locuit din municipiul Gheorgheni: Cartierul Revolutiei, bloc 9B,  

 Iniţiator: primar, Csergő Tibor-András 
 Se avizează de către comisiile de specialitate nr.1 și 3 
 

 
 
 

 
 PRIMAR,  CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE 
   SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI 

 Csergő Tibor-András, 

   Selyem-Hideg  Norbert-Vencel  
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ROMÁNIA 
HARGITA MEGYE 

GYERGYÓSZENTMIKLÓS MUNICÍPIUM 
 

POLGÁRMESTER 
 

 
2022/ 962. Rendelet melléklete 

 

 

 

NAPIREND TERVEZET 

Gyergyószentmiklós Municípium Helyi Tanácsa  
rendkívüli tanácsülésére 

 
 – 2022 október 10., 8:00 óra –  

 
 
 

 Helyszín: Gyergyószentmiklós, Szabadság tér 22. szám  
 

 
 

1.) Határozattervezet a Helyi Tanács 2022/156-os határozata módosításáról  és 
kiegészítéséről – Gyergyószentmiklós Municípium többlakásos lakóépületei 
energiahatékonyságának növelése, projekt benyújtásának jóváhagyásáról, a 
PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR /2022/C5/1/A.3.2/1, pályázati felhívásokon 
belül C5 komponens – Megújítási hullám, 1. tengely – Támogatási rendszer a 
többlakásos lakóépületek energiahatékonyságára és ellenálló képességére A.3. 
művelet: Többlakásos lakóépületek mérsékelt vagy mélyreható energetikai 
felújítása az Országos Helyreállítási és Reziliencia Terv – PNRR – keretében, 
Forradalom negyed 9B tömbházára vonatkozóan, 

  Kezdeményező: Csergő Tibor-András, polgármester 
  Véleményező szakbizottságok: 1. és 3. 
 

  
 
 
 

    Ellenjegyzi, 
 

   

 Csergő Tibor-András Selyem-Hideg Norbert-Vencel 
 

 POLGÁRMESTER, GYERGYÓSZENTMIKLÓS MUNICÍPIUM 
  FŐJEGYZŐJE 


