
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA ȘIRINEASA 
- P R I M A R - 

 

D I S P O Z I Ţ I A  nr.34 
           Privitor la: convocarea consiliului local în şedinţă ordinară;  
 

 
Primarul comunei Șirineasa, judeţul Vâlcea;  
Văzând referatul nr.712 din  04.02.2022, întocmit de secretarul general al comunei, 

prin care se propune aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare pentru data de 10.02.2022, 
ora 1300, în sediul consiliului local şi primăriei;  

În conformitate cu dispoziţiile art.134, alin.1, lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 În temeiul art.196, alin.1, lit.b din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;  
       Emite următoarea: 
 

D I S P O Z I Ţ I E 

Art.1 – Se aprobă convocarea Consiliului Local Șirineasa, Judeţul Vâlcea, în 
şedinţă ordinară pentru data de 10 februarie 2022, ora 1300, în sediul consiliului local şi 
primăriei, cu următoarea: 

ORDINE DE ZI   

1.-  aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare; 
               2. – proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei 
Șirineasa, județul Vâlcea, pentru anul 2022; 
               3. – proiect de hotărâre privind  aprobarea Strategiei anuale de achizitii 
publice si a Programului anual de achiziţii publice la nivelul comunei Sirineasa, judeţul 
Valcea, pentru anul 2022; - inițiator primar prin compartiment contabilitate, buget-
finanțe,impozite și taxe locale; 
                 4. – proiect de hotărâre privind modificarea taxei speciale de salubrizare, în 
anul 2022, pentru persoanele fizice și juridice din comuna Șirineasa; - inițiator primar 
prin compartiment contabilitate, buget-finanțe,impozite și taxe locale; 
                  5. – prezentarea cererii nr.648 din 02.02.2022, depusă de doamna Neculcea 
Cristina Amalia, domiciliată în oraș Rovinari, str.Castanilor, nr.17, bloc D5, sc.1, ap.13, 
județul Gorj, prin care solicit p suprafață de izlaz comunal, în blocul Ciolpani, pentru un 
număr de 42 bovine ce le deține în proprietate. 

6. – Diverse;     
Art.2 – Materialele inscrise pe ordinea de zi  pot fi consultate la sediul primariei 

comunei Șirineasa, judetul Valcea in format letric sau in format electronic dupa 
comunicarea unor adrese de e-mail sau orice alt mijloc de comunicare electronic. 

Art.3 Prezenta dispozitie se aduce la cunostinta publica prin publicarea/afisarea la 
vizierul institutiei, aflat la intrarea in sediul primariei.   

 
-//- 



 
Art.4 - Dispoziţia se comunică: 

            - fiecărui membru al consiliului local; 
            - Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, pentru controlul de legalitate; 
 

ȘIRINEASA,04 februarie 2022    

 

                                                                            

                                                                                        Contrasemnează pentru legalitate,       
Primar,                                                                       Secretar general al comunei, 

 
  Ion STREINU                                                                 jurist Paul GH.POPESCU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tehn.red.-P.G.P.; Nr.ex.- 13; 
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