
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.80 
           Privitor la: convocarea consiliului local în şedinţă ordinară;  
 

 
Primarul comunei Șirineasa, judeţul Vâlcea;  
Văzând referatul nr.2749 din  20.05.2022, întocmit de secretarul general al comunei, 

prin care se propune aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare pentru data de 26.05.2022, 
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 26 mai 2022, ora 1300, în sediul consiliului local şi 
primăriei, cu următoarea: 

ORDINE DE ZI   

1.-  aprobarea proceselor verbale al ședințelor anterioare (ordinară și 
extraordinară); 
                 2. – proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției nr.73 din 19.04.2022, 
privind rectificarea bugetului local al comunei Șirineasa, județul Vâlcea pentru anul 2022; 
- inițiator primar prin compartiment  contabilitate; 
               3. – proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local la data de 
31.03.2022– ințiator primar prin compartimentul contabilitate; 
                 4. – proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei 
Șirineasa, județul Vâlcea, pe anul 2022; - inițiator primar prin compartiment contabilitate; 
                  5. – prezentarea cererii nr.2348 din 02.05.2022, depusă de doamna Vlăduț 
Elena-Mihaela, cu domiciliul în  com. Șirineasa, sat Ciorăști, județul Vâlcea prin care 
solicită acordarea unei suprafețe de pășunat din izlazurile comunale; 
                 6. - prezentarea cererii nr.2383 din 04.05.2022, depusă de doamna Neculcea 
Cristina-Amalia, cu reședința în  com. Șirineasa, sat Ciorăști, județul Vâlcea prin care 
solicită atribuirea unei suprafețe de pășunat din izlazurile comunale; 
                  7. - prezentarea cererii nr.2385 din 04.05.2022, depusă de doamnul Olaru 
Nicolae, cu domiciliul în  com. Șirineasa, sat Șirineasa, județul Vâlcea prin care solicită 
participarea la licitația pentru concesionarea a 5 ha de pășune;  
                  8. – prezentarea cererilor nr.2287 din 28.04.2022, respective nr.2375 din 
03.05.2022, depuse Ismană Dumitru, prin care solicită închierea unei suprafețe de izlaz 

 9. – Diverse;    
-//- 



 
 
Art.2 – Materialele inscrise pe ordine a 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, 20 mai 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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