
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA DRĂGĂNEȘTI DE VEDE 

P R I M A R 

 

D I S P O Z I Ț I E 

 

privind : convocarea Consiliului Local al Comunei Drăgănești de Vede în ședință ordinară de 

lucru,   pentru data de 16 iunie 2022, ora 1500 în sala de clasă special amenajată in vederea 

desfășurarii sedințelor Consiliului Local, din incinta  Școlii Gimnaziale Drăgănești de Vede, 

județul Teleorman . 

 

 Stanciu Marius - Primarul comunei Drăgănești de Vede, județul Teleorman, 

 Având în vedere : 

 

- prevederile art.133 alin.(1) lit.a) și ale art.134 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.24/2000 privind  normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative; 

În temeiul art.106 alin.(1), art.196 alin.(1) lit.b), art.197 alin.(1) și alin.(4) și cele ale 

art.199 alin.(1) și alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,  

 

D I S P U N E :  

 

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Drăgănești de Vede, județul Teleorman, 

în ședință extraordinară de lucru  pentru data de 16 iunie 2022, ora 1500, care se va desfășura în 

sala de clasă special amenajată pentru desfășurarea sedințelor Consiliului Local, situată în incinta 

Școlii Gimnaziale  Drăgănești de Vede, județul Teleorman. 

 Art.2. (1) Proiectul ordinii de zi este cuprins în anexa care face parte integrantă la prezenta 

. 

(2) Proiectele de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi îndeplinesc condițiile 

prevăzute de art.136 alin.(8) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare.  

   Art.3. Materialele înscrise pe ordinea de zi se vor ridica de la Secretarul general al U.A.T 

Drăgănești de Vede. 

Art.4. Persoanele îndreptățite pot formula și depune amendamente în scris asupra 

proiectelor de hotărâri, până cel târziu 16 iunie 2022, ora 15,00, la secretarul general al U.A.T. 

Drăgănești de Vede. 

Art.5. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la avizierul 

primăriei și prin publicare pe pagina de internet a Primăriei Comunei Drăgănești de Vede. 

Art.6. Secretarul general al comunei Drăgănești de Vede va transmite prezenta dispoziție 

Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, primarului comunei 

Drăgănești de Vede și persoanelor interesate, pentru cunoaștere și aplicare și va asigura 

convocarea în scris și telefonic a consilierilor locali, prin personalul din subordine. 

 

P R I MA R , 

Marius STANCIU  
 

 

                                     Contrasemnează pt.legalitate, 

                                                         Secretar general al U.A.T. 

COMUNA DRĂGĂNEȘTI DE VEDE                                                          Laura-Loredana STEGARU 
Nr.157 / 07.06.2022 



 

Anexă la Dispoziția nr. 157  / 07.06.2022 

 

 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

 

al ședinței ordinare de lucru din data de 16 iunie 2022, ora 1500 

a Consiliului Local Drăgănești de Vede, 

 

 

 

(redactat în conformitate cu prevederile art.135 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) din   

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare) 

 

 

1. Proiect de hotărâre nr.17 / 07.06.2022 privind alegerea președintelui de ședință 

pentru lunile iulie, august și septembrie 2022 

           Inițiator : Primar  

Comisii de avizare proiect de hotărâre : 

Comisia nr. 1 - Comisia pentru buget-finante,studii,prognoze,administrarea 

domeniului public şi privat al comunei,amenajarea teritoriului si urbanism . 

 

          Comisia nr.2 Comisia pentru Invăţământ,Sănătate si Familie, Activitati social-

culturale, Culte,Munca si Protecţia Socială,Protecţie a Copilului, Activităţi Sportive 

si Agrement,  Protecţia Mediului ,sport,servicii publice. 

           Comisia nr. 3 - Comisia pentru Administraţie Publică Locala, juridică şi de 

disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice,respectarea drepturilor si libertatii 

cetatenilor,agricultura-silvicultura. 

  

 

2. Proiect de hotărâre nr. 18/07.06.2022  privind stabilirea salariilor de bază fără 

sporuri, pentru funcțiile publice și personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaționale ”Administrație” din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Drăgănești de Vede, județul Teleorman și pentru aleșii locali, începând cu 1 iulie 

2022 . 

 

Inițiator : Primar  

Comisii de avizare proiect de hotărâre :  

Comisia nr. 1 - Comisia pentru buget-finante,studii,prognoze,administrarea 

domeniului public şi privat al comunei,amenajarea teritoriului si urbanism . 

 

          Comisia nr.2 Comisia pentru Invăţământ,Sănătate si Familie, Activitati social-

culturale, Culte,Munca si Protecţia Socială,Protecţie a Copilului, Activităţi Sportive 

si Agrement,  Protecţia Mediului ,sport,servicii publice. 



           Comisia nr. 3 - Comisia pentru Administraţie Publică Locala, juridică şi de 

disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice,respectarea drepturilor si libertatii 

cetatenilor,agricultura-silvicultura. 

 

3.Proiect de hotărâre nr. 19/07.06.2022  privind rectificarea bugetului local al 

comunei Drăgănești de Vede, pe trimestrul II al anului 2022 

Inițiator : Primar  

     Comisii de avizare proiect de hotărâre :  

Comisia nr. 1 - Comisia pentru buget-finante,studii,prognoze,administrarea 

domeniului public şi privat al comunei,amenajarea teritoriului si urbanism . 

 

          Comisia nr.2 Comisia pentru Invăţământ,Sănătate si Familie, Activitati social-

culturale, Culte,Munca si Protecţia Socială,Protecţie a Copilului, Activităţi Sportive 

si Agrement,  Protecţia Mediului ,sport,servicii publice. 

           Comisia nr. 3 - Comisia pentru Administraţie Publică Locala, juridică şi de 

disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice,respectarea drepturilor si libertatii 

cetatenilor,agricultura-silvicultura. 

 

 

 

 
 

 

P R I MA R , 

Marius STANCIU  

 

 

 

 

 

 


