
R O M Â N I A 
JUDEȚUL VALCEA 

COMUNA SIRINEASA 
Nr.405 din 26.01.2023 

 
A N U N Ț 

                   În atenţia locuitorilor Comunei Sirineasa, 
Vă facem cunoscut că in data de, 31.01.2023, ora 13.00 în sala de şedinţa a 

Primăriei Comunei Șirineasa, va avea loc şedinţa ordinara, a Consiliului Local al 
Comunei Sirineasa, convocată în baza Dispoziţiei Primarului nr.6/2023, cu următorul:  
                       

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

Nr. 
crt. TITLUL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE – PROBLEME SUPUSE DEZBATERII 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare 

2. 
-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Șirineasa, județul 
Vâlcea, pentru anul 2023; - inițiator primar prin compartimentul contabilitate; 

3. 

-proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 35 din 13.09.2022, 
privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), a 
indicatorilor tehnico-economici inițiali  și  actualizați și a devizului general inițial și 
actualizat pentru obiectivul de investiții ,,Asfaltare drumuri sătești și ulițe comunale 
Șirineasa, județul Vâlcea”; - inițiator primar prin compartimentul contabilitate; 

 

4. 
-proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local 
pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de venit minim  garantat, 
pentru anul 2023;- inițiator primar prin compartimentul  asistență socială; 

5. 

- proiect de hotărâre privind avizarea Caietului de sarcini al serviciului de alimentare   
apă și de canalizare, consolidat pentru întreaga aria de operare a Apavil S.A.  și 
acordarea unui mandat special reprezentatului UAT Șirineasa, județul Vâlcea, în 
Adunarea Generală a Asociației în vederea exprimării votului cu privire la aprobarea 
Caietului de sarcini și la completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 
publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.1/2008, cu modificările și completările 
ulterioare; – inițiator primar prin compartimentul administrativ; 
 

6, 
 -proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședințe ale Consiliului Loca  
Șirineasa, județul Vâlcea, pe o perioadă de 3 luni; 

7. 
-prezentarea adresei nr.264 din 09.01.2023, transmisă de Instituția Prefectului, 
județul Vâlcea, referitor la: prezentare rapoarte prevăzute de lege, pentru luare la 
cunoștință și conformare; 

8. 

- prezentarea cererii nr.168 din 11.01.2023, depusă de Structura polisportivă non-
profit Asociația Club Sportiv Viitorul Șirineasa, persoană de drept privat fără fără 
scop lucrativ, cu sediul social în Mun. Râmnicu-Vâlcea, str.Eroilor nr.5, bl A17, 
sc.b, ap.1, județul Vâlcea, reprezentată de Popa Cristian-Nicolae, în calitate de 
Președinte/Director General, prin care adresează rugămintea de a aproba darea în 



folosință cu titlu gratuit, cu destinația de sediu secundar al clubului sportiv, respectiv 
Bazei sportive, situată în comuna Șirineasa, județul Vâlcea, în vederea organizării și 
desfășurării activităților de selecție, pregătire sportivă și competiții sportive oficiale.; 

9. 
- prezentarea cererii nr.118 din 09.01.2023, depusă de doamna Neculcea Cristina-
Amalia, cu reședința în  com. Șirineasa, sat Șirineasa, județul Vâlcea prin care 
solicită atribuirea unei suprafețe de pășunat din izlazurile comunale;  

10. 
- prezentarea cererii nr.147 din 11.01.2022, depusă de domnul Stoica Ion, domiciliat 
în comuna Șirineasa, județul Vâlcea, prin care solicită supunerea la vot a cererii 
anterioare nr.6326 din 14.12.2022; 

11. Diverse 
                            

Primar, 
 

Ion STREINU 


