
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. 74 
       Privitor la: convocarea consiliului local în şedinţă extraordinară;  

 
 
Primarul comunei Șirineasa, judeţul Vâlcea;  
Văzând referatul nr.2209 din  19.04.2022, întocmit de secretarul general al comunei 

Șirineasa, judeţul Vâlcea, prin care se propune aprobarea ordinii de zi a şedinţei 
extraordinare pentru data de 21.04.2022, ora 1300, în sediul consiliului local şi primăriei;  

În conformitate cu dispoziţiile art.134, alin.2, 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 extraordinară pentru data de 21 aprilie 2022, ora 1300, în sediul consiliului local şi 
primăriei, cu următoarea: 

ORDINE DE ZI    

  

        1. – proiect de hotărâre privind  aprobarea constituirea parteneriatului pentru 
proiectul ”PARTENERIAT PENTRU ÎNFIINȚARE REȚELE INTELIGENTE DE 
DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE ÎN COMUNELE ȘIRINEASA, 
PESCEANA, SCUNDU ȘI GLĂVILE, CU LOCALITĂȚILE APARȚINĂTOARE 
ACESTORA, JUDEȚUL VÂLCEA"; – inițiator primar prin compartimentul achiziții 
publice, urbanism și resurse umane; 
      2. -  proiect de hotărâre privind aprobarea CERERII DE FINANȚARE, A 
DEVIZULUI GENERAL ȘI A INDICATORILOR TEHNICO ECONOMICI AI 
OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “Parteneriat pentru infiintare retele inteligente de 
distribuție a gazelor naturale in comunele Șirineasa, Pesceana, Scundu și Glăvile, cu 
localitățile aparținătoare acestora , județul Vâlcea"  în cadrul Programului Național de 
Investiții „Anghel Saligny” – inițiator primar prin comaprtimentul achiziții publice, 
urbanism și resurse umane; 
        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, 19 aprilie 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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