ROMÂNIA
JUDETUL TELEORMAN
COMUNA sIliȘTEA GUMEȘTI
- PRIMĂRIA –
Nr. _____ din 23.07 .2021
CONVOCARE
In baza prevederilor art.133 alin.1, art.134 alin.1 lit.”a”, alin.2 și alin.3 lit.”b” și art.155 alin.1
lit.”b” și alin.3 lit.”b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, sunteţi invitați la şedinţa
ordinară a Consiliului Local al comunei Siliștea Gumești , ședință ce va avea loc în ziua de 30 Iulie
2021 la orele 9.00, cu următorul proiect al ordinii de zi :
1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30.06.2021 .
2. Proiect de hotărâre rectificarea bugetului local al comunei Silistea Gumesti, judetul Teleorman,pentru
anul 2021 la sectiunea de dezvoltare a bugetului local, conform anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare
- initiator - dl. Stelian Niculae , 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 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
4 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință , pe următoarele trei luni
August,Septembrie,Octombrie 2021.
Initiator –Dl. Niculae Stelian
Proiectul va fi avizat de :
- Comisia de specialitate pentru probleme de administraţie publică locală, juridice, apărarea
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
5.Proiect de hotărâre : 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 .
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
6 . Alte probleme de interes local ce se impun a fi discuate în consiliul local.

Documentele înscrise în proiectul ordinii de zi a ședinței, sunt puse la dispoziția consilierilor
locali în format fizic si prin posta electronica .
Proiectele de hotărâri în scrise în proiectul ordinii zi, însoțite de documentele prevăzute de lege,
se transmit spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Siliștea Gumești .
Cu privire la proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii zi, se pot formula și depune
amendamente în condițiile art.138 alin.12 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.
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PMP
PRO ROMÂNIA
PER
PNL
PSD
PNL
PRO ROMÂNIA
PER
PSD
PNL
PNL
Semnătura de luare la cunostinta

ptr.SECRETAR GENERAL COMUNA
Popa Florica

Anexa la convocarea nr.________din 23 .07.2021
MATERIALELE CE ÎNSOȚESC
PROIECTUL ORDINII DE ZI
al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Siliștea Gumești
ce va avea loc în data de 30 iulie 2021

1.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 30.06.2021 .
2. Proiect de hotărâre rectificarea bugetului local al comunei Silistea Gumesti, judetul Teleorman,pentru
anul 2021 la sectiunea de dezvoltare a bugetului local, conform anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare
- initiator - dl. Stelian Niculae , 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 impozitele și taxele locale aplicabile în anul 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
4 Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință , pe următoarele trei luni
August,Septembrie,Octombrie 2021.
Initiator –Dl. Niculae Stelian
Proiectul va fi avizat de :
- Comisia de specialitate pentru probleme de administraţie publică locală, juridice, apărarea
ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor ;
5.Proiect de hotărâre : 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 .
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
6 . Alte probleme de interes local ce se impun a fi discuate în consiliul local.

PRIMAR,
Niculae Stelian

ptr. Secretar general comună ,
Popa Florica

ROMÂNIA
JUDETUL TELEORMAN
COMUNA Silistea gumesti
- PRIMĂRIA –
Secretar General
Nr. ________din 23.07.2021
CĂTRE,
COMISIA DE SPECIALITATE PENTRU PROBLEME ECONOMICOSOCIALE, BUGET-FINANTE, ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL
COMUNEI SILISTEA GUMESTI ,AGRICULTURA,GOSPODARIRE COMUNALA,
PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII SI COMERT
din cadrul Consiliului Local al Comunei SILIȘTEA GUMESTI
D-lui președinte, AVRAM IULICA
În temeiul dispozițiilor art.136 alin.4 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, vă
comunic proiectele de hotărâri însoțite de referatele de aprobare a acestora, precum și de rapoartele
compartimentelor de resort, ca instrumente de prezentare și motivare, pentru a le examina în ședința de
comisie.
1. Proiect de hotărâre rectificarea bugetului local al comunei Silistea Gumesti, judetul
Teleorman,pentru anul 2021 la sectiunea de dezvoltare a bugetului local, conform anexei care face
parte integranta din prezenta hotarare
- initiator - dl. Stelian Niculae , primar;
2.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;
3. Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale aplicabile în annul fiscal 2022 .
- initiator - dl. Niculae Stelian , primar;
Conform prevederilor art. 136 alin.4 din O.U.G. nr.57/2019 aveți obligația de a emite un aviz
care are caracter consultativ, cu privire la proiectul/ele comunicate.
Vă solicităm să ne comunicați avizul însoțit de convocarea , procesul verbal al ședinței de
comisie si prezenta consilierilor la lucrările comisiei , până la data de 30.07.2021, ora 9 .00.
ptr.Secretarul general al Comunei Siliștea Gumești ,
Popa Florica

ROMÂNIA
JUDETUL TELEORMAN
COMUNA SiliSTea gumeSti
- PRIMĂRIA comunei SiliȘTEA GUMEȘTI –
SECRETARUL GENERAL
Nr.
din 23.07.2021
CĂTRE,
COMISIA DE DE SPECIALITATE PENTRU PROBLEME DE
ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICE, APARAREA
ORDINII SI LINISTII PUBLICE, A DREPTURILOR CETATENILOR
din cadrul Consiliului Local al Comunei Siliștea Gumești
-

D-nei Președinte , ANGHELACHE CAMELIA- CONSTANTA –
- Spre știință : Domnului Secretar – Zaharia Ionel

Având în vedere prevederile art.136 alin.(3 ) ,lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, vă comunic proiectele de hotărâri însoțite de referatele de aprobare
ale acestora, precum și de rapoartele compartimentelor de resort, ca instrumente de
prezentare și motivare, pentru a le examina în ședința de comisie.
1. Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale aplicabile în annul fiscal 2022 .
- initiator - dl. Niculae Stelian , primar;
2.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;
3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință , pe următoarele trei luni
August,Septembrie,Octombrie 2021.
Initiator –Dl. Niculae Stelian

Conform prevederilor art. 136 alin.4 din O.U.G. nr.57/2019 aveți obligația de a
emite un aviz care are caracter consultativ, cu privire la proiectul/ele comunicate.
Vă solicităm să ne comunicați avizul însoțit de convocarea , procesul verbal al
ședinței de comisie,prezenta consilierilor la lucrările comisiei , până la data de
30.07.2021, ora 9.00
Ptr. Secretarul general al Comunei Siliștea Gumești ,
Florica Popa

ROMÂNIA
JUDETUL TELEORMAN
COMUNA sIlistea gumesti
- PRIMĂRIA –
Nr.
din 23 .07.2021
CĂTRE,
COMISIA DE DE SPECIALITATE PENTRU PROBLEME DE
INVATAMANT, SANATATE, CULTURA, PROTECTIE
SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE ȘI DE AGREMENT
din cadrul Consiliului Local al Comunei Siliștea Gumești
D-lui președinte ANGHEL MIHĂITĂ –GIORGICĂ,
Spre stiinta : D-lui Petrișor Săndel ,
În temeiul dispozițiilor art.136 alin.4 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, vă comunic proiectele de hotărâri însoțite de referatele de aprobare ale
acestora, precum și de rapoartele compartimentelor de resort, ca instrumente de prezentare
și motivare, pentru a le examina în ședința de comisie.
2. Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale aplicabile în annul fiscal 2022 .
- initiator - dl. Niculae Stelian , primar;
1. 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;

Conform prevederilor art. 136 alin.4 din O.U.G. nr.57/2019 aveți obligația de a
emite un aviz care are caracter consultativ, cu privire la proiectul/ele comunicate.
Vă solicităm să ne comunicați avizul însoțit de convocarea , procesul verbal al
ședinței de comisie,prezenta consilierilor la lucrările comisiei , până la data de
30.07.2021, ora 9.00

Ptr. Secretarul general al Comunei Siliștea Gumești ,
Florica Popa

