
ROMÂNIA 

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA SILISTEA GUMESTI  

PRIMAR 
 

D I S P O Z I Ț I E  

       

              privind : convocarea  Consiliului  Local  SILIȘTEA GUMEȘTI  în ședință   ordinară  de 

lucru, pentru data de  30.07.2021 , ora 9,00 . 

 

 Niculae Stelian  - Primarul comunei Siliștea Gumești , județul Teleorman 

 Având în vedere: 

- prevederile art.133, alin.(1) și ale art.134 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.a ) din O.U.G.  

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare ; 

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) , 
 

 

D I S P U N E : 
 

    Art.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Siliștea Gumești  , județul Teleorman, în ședință  

ordinară  in data de  30.07.2021, ora 9,00, la sediul Consiliului Local al comunei Siliștea Gumești  

conform proiectului ordinei de zi anexat, ce face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

  Art.2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi pot fi consultate la sediul primăriei comunei 

Siliștea Gumești  – biroul secretarului comunei,fiind transmise și consilierilor locali potrivit opțiunii 

acestora. 

  Art.3. Proiectele de hotărâri înscrise  pe ordinea de zi ,însoțit de documentele prevăzute de lege,se 

trimit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Siliștea Gumești . 

  Art.4. Cu privire la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi ,se pot formula și depune 

amendamente în condițiile art.138 alin.(12 )  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

  Art.5.In conformitate cu prevederile art.252 alin.(1) lit.c) ,ale art.255 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ și ale art.3 alin.(1) din Legea nr.554/2004-Legea contenciosului 

administrativ ,prezenta Dispoziție se înaintează Prefectului Județului Teleorman pentru exercitarea 

controlului de legalitate. 
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Anexă la Dispoziția nr.  _____ / 23 .07. 2021  

 

 

 

PROIECT ORDINE DE ZI 

 

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

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ) 
Ședința ordinară de lucru din data de 24 .06.2021 ,ora 9 ,00 

a Consiliului Local SILIȘTEA GUMEȘTI  , 

              

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței  ordinare din data de 30.06.2021 . 

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului  local al comunei Siliștea Gumești, 

județul Teleorman,pentru  anul 2021  la  secțiunea  de dezvoltare  a bugetului local, conform anexei 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

-  inițiator - dl. Niculae Stelian, primar; 

       proiectul va fi avizat de : 

- Comisia  de specialitate pentru probleme economico-sociale, buget finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, 

servicii şi comerţ . 

        3.  Proiect de hotărâre  privind    prelungirea pana la data de 08.11.2022 a Scrisorii de Garantie 

nr. 272/04.07.2017 de la FNGCIMM S.A. – IFN in valoare de 4.397.237,52 lei destinata acoperirii 

in proportie de 100% a avansului de 4.397.237,52 lei conform Contractului de finantare 

nerambursabila nr. C0720AN00031533600606 din 24.10.2016 si actele aditionale ulterioare 

incheiate cu AFIR. 

- initiator - dl. Niculae Stelian , primar; 

      proiectul va fi avizat de : 

- Comisia  de specialitate pentru probleme economico-sociale, buget finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, 

servicii şi comerţ .  

 

4.  Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale aplicabile în annul fiscal 2022 .  

- initiator - dl. Niculae Stelian , primar; 

         proiectul va fi avizat de : 

- Comisia  de specialitate pentru probleme economico-sociale, buget finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, 

servicii şi comerţ ,  

           -     Comisia de specialitate pentru probleme de administraţie publică locală, juridice, apărarea 

ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;   

-  Comisia de specialitate pentru probleme de învățământ ,sănătate ,cultură protecție socială  

 activități sportive și de agreement 

 

5 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință , pe următoarele trei luni 

August,Septembrie,Octombrie 2021. 

 

6 .  Alte probleme de interes local ce se impun a fi discuate în consiliul local. 

             

PRIMAR, 

NICULAE STELIAN 

 

 

 



 


