
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. 123 
       Privitor la: convocarea consiliului local în şedinţă ordinară;  

Primarul comunei Șirineasa, judeţul Vâlcea;  

Văzând referatul nr.5919 din 21.11.2022, întocmit de secretarul general al comunei, 

prin care se propune aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare pentru data de 28.11.2022, 

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 28 noiembrie 2022, ora 1300, în sediul consiliului local şi 

primăriei, cu  participarea fizică a consilierilor locali sau prin mijloace electronice: -

aplicația Zoom Meeting. 

 Art.2 -  Proiectul ordinii de zi, precum și comisiile cărora le vor fi trimise spre avizare 

proiectele de hotărâri, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

 Art.3  - Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi se pot studia la sediul Primăriei 

Comunei Șirineasa, județul Vâlcea, vor fi transmise în format fizic și electronic 

consilierilor locali. 

 Art.4 - Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de 

hotărâri, în condițiile art. 138 alin. (12) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 

 Art.5 -  Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi au fost transmise spre 

avizare comisiilor de specilitate pe domenii de activitate, care vor depune avizele asupra 

proiectelor analizate, până în preziua ședinței ordinare. 

 Art.6  - Secretarul general al comunei, va asigura convocarea în scris a consilierilor, 

asigurând punerea la dispoziția consilierilor a materialelor înscrise pe ordinea de zi.                      

       Art.7- Prezenta dispoziție se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege, membrilor consiliului local, 

Instituţiei Prefectului Judeţului Vâlcea, pentru controlul de legalitate, persoanelor 

interesate și se publică în Monitorul Oficial al Comunei Șirineasa, județul Vâlcea, în 

format electronic, pe pagina de internet https://primariasirineasa.ro. 

 

ȘIRINEASA, 21 noiembrie 2022                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                        Contrasemnează pentru legalitate,                                                                                                                                                                                             

Primar,                                                                       Secretar general al comunei, 

 

  Ion STREINU                                                                 jurist Paul GH.POPESCU 
Tehn.red.-P.G.P.; Nr.ex.- 13; 

https://primariasirineasa.ro./
https://primariasirineasa.ro./


A N E X Ă la D I S P O Z I Ț I A nr.123 din 21.11.2022 

 

I N V I T A Ț I E 

  În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, vă invităm în ședința ordinară a Consiliului 

Local, care va avea loc în ziua de Luni, 28 noiembrie 2022, ora 1300, cu participarea 

fizică a consilierilor locali sau prin mijloace electronice: aplicația Zoom Meeting, în 

sediul consiliului local şi primăriei, cu următorul: 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

Nr. crt. Comisia 
TITLUL PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE – PROBLEME 

SUPUSE DEZBATERII 

 

Cvorum 

1. - Aprobarea procesului-verbal al ședinței anterioare 
majoritate 

simplă 

2. 1, 2, 3 

-proiect de hotărâre privind aprobarea,,Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a Consiliului Local al Comunei 

Șirineasa, județul Vâlcea”; - inițiator primar împreună cu 

secretarul general al comunei; 

majoritate 

absolută 

3. 1,2,3 
-proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului 

local la data de 30.09.2022; - inițiator primar prin intermediul 

compartimentului contabiliate; 

majoritate 

absolută 

4. 1,2,3 
-proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al 

comunei Șirineasa, județul Vâlcea, pe anul 2022; - inițiator 

primar prin intermediul compartimentului contabiliate; 

majoritate 

absolută 

5. 1,2,3 

-proiect de hotărâre nr.43, aprobarea finanțării ,,Pomului de 

Crăciun” din bugetul local al comunei Șirineasa, județul 

Vâlcea; - inițiator primar prin intermediul compartimentului 

contabiliate; 

majoritae 

absolută 

6.  

- prezentarea cererii nr.5583 din 02.11.2022, 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.  Diverse  

 

Anexat invitației regăsiți materialele aferente ședinței Consiliului Local. 

                                                                                          Contrasemnează pentru legalitate,                                                                                                                                                                                             

Primar,                                                                       Secretar general al comunei, 

 

  Ion STREINU                                                                 jurist Paul GH.POPESCU 


