
R O M Â N I A 

JUDEȚUL TELEORMAN 

COMUNA SCRIOAȘTEA 

P R I M A R 
 

 

D I S P O Z I Ț I E 

 

privind : convocarea de îndată a Consiliului Local Scrioaștea în ședință de lucru , pentru  

    data de 24 martie 2020, ora 9
00

, în sala de ședințe a Primăriei comunei      

    Scrioaștea, județul Teleorman . 

 

 Marian Șefu - Primarul comunei Scrioaștea, județul Teleorman, 

 Având în vedere : 

 

- prevederile art.art.133 alin.(2) lit.a), art.134 alin.(4) și art.599 din O.U.G. 

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

modificările și completările,  
 

D I S P U N E :  

 

Art.1. – Se convoacă de îndată Consiliul Local al Comunei Scrioaștea, județul 

Teleorman, în ședință de lucru pentru data de 24 martie 2020, ora 9
00 

, care se va desfășura 

în sala de ședințe a Primăriei comunei Scrioaștea . 

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

prezenta . 

     (2) Proiectul de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi îndeplinește 

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

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

Comunei Scrioaștea . 

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

proiectului de hotărâre, până cel târziu 24 martie 2020, ora 9,00, la secretarul general al 

Comunei Scrioaștea. 

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 Scrioaștea. 

Art.6. – Secretarul general al comunei Scrioaștea va transmite prezenta dispoziție 

Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, primarului comunei 

Scrioaștea 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 , 

Marian ȘEFU 

  

                Contrasemnează pt.legalitate, 

          SECRETAR GENERAL al UAT 

                                                      Elena CERNEA  

 

Comuna Scrioaștea 

Nr. 150 / 23 martie 2020 



Anexă la Dispoziția nr.150 /23.03.2020 

 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

 

 

 

al ședinței de lucru de îndată din data de 24 martie 2020, ora 9,
00

 

a Consiliului Local Scrioaștea, 

 

 

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

din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ) 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 16 / 29.03.2019 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de 

investiții“ Sistem centralizat de alimentare cu apă în comuna Scrioaștea, județul    

Teleorman” finanțat de la bugetul de stat, derulat prin PNDL și cofinanțare de la   

bugetul local. 

Inițiator : Primar  

Comisii de avizare proiect de hotărâre :  

 Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștei 

publice, a drepturilor cetățenești a Consiliului Local . 

 Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire 

comunală, protecția mediului, servicii și comerț, a Consiliului Local Scrioaștea 

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.17/29.03.2019 privind 

modificarea H.C.L. nr.17/29.03.2020 privind aprobare finantare de la bugetul 

local a unor categorii de cheltuieli care nu se incadreaza in categoria 

cheltuielilor eligibile finanțate de la bugetul de stat și derulat  prin P.N.D.L., 

dupa achizitie, pentru realizarea obiectivului de investiții ”Sistem centralizat de 

alimentare cu apă în comuna Scrioaștea, județul Teleorman” . 

Inițiator : Primar  

Comisii de avizare proiect de hotărâre :  

 Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștei 

publice, a drepturilor cetățenești a Consiliului Local . 

 Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire 

comunală, protecția mediului, servicii și comerț, a Consiliului Local Scrioaștea 

 
 

 

 

P R I MA R , 

Marian ȘEFU 

 


