
R O M Â N I A 
JUDEȚUL VALCEA 

COMUNA SIRINEASA 
Nr.6504 din 22.12.2022 

 
A N U N Ț 

                   În atenţia locuitorilor Comunei Sirineasa, 
Vă facem cunoscut că in data de, 27.12.2022, 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.140/2022, 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 Protocolului de 
colaborare între Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale 
(M.M.S.S.) și U.A.T.Șirineasa, județul Vâlcea, în cadrul 
proiectului ,,HUB de Servicii MMSS – SII MMSS”, Cod 
MySmis 130963; - inițiator primar prin compartimentul 
asistență social; 

3. 

-proiect de hotărâre privind aprobarea validarea Dispoziției 
nr.139 din 19.12.2022,privind  rectificarea bugetului local al 
comunei Șirineasa, județul Vâlcea, pentru anul 2022;- inițiator 
primar prin intermediul compartimentului contabilitate; 

4. 

-proiect de hotărâre privind reorganizarea reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 
2023-2024, din comuna Șirineasa, judeţul Vâlcea; - inițiator 
primar prin intermediul Școlii Gimnaziale, comuna Șirineasa, 
județul Vâlcea; 

5. 

-proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor 
locale comunei Șirineasa, județul Vâlcea, pentru anul fiscal 
2023; - inițiator primar prin intermediul compartimentului 
impozite și taxe locale; 

6. 

- prezentarea cererii nr.6074 din 05.12.2022, 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; 

7. 

- prezentarea cererii nr.6089 din 05.12.2022, depusă de 
doamna Neculcea Cristina-Amalia, cu reședința în  com. 
Șirineasa, sat Șirineasa, județul Vâlcea prin care solicită 
înmânarea unor documente; 



8. 

- prezentarea cererii nr.6326 din 14.12.2022, depusă de 
domnul Stoica Ion, domiciliat în comuna Șirineasa, județul 
Vâlcea, prin care solicită acordarea unui ajutor de 
înmormântare; 

9. Diverse 
                                                  

Primar, 
 

Ion STREINU 


