
ROMANIA 
JUDETUL TELEORMAN 
COMUNA SCRIOA~TEA 

PRIMAR 

DISPOZITIE 

privind : convocarea Consiliului Local Scrioastea in sedinta ordinara de lucru, pentru 
data de 31 ianuarie 2020,ora 1100 in sala de sedinte a Primariei comunei Scrioastea 

Marian Sefu - Primarul comunei Scrioastea, judetul Teleorman, 
A vand in vedere : 

prevederile art. 133, alin.(I) si ale art. 134 alin.(I) lit.a), alin.(3) lit.a) si alin.(5) din 
O.u.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

In temeiul art. 106 alin.(1), art. 196 alin.(1) lit.b), art. 197 alin.(I) si alin.(4) ~i cele ale 
art. 199 alin.(1) si alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

DISPUNE: 

Art.l. - Se convoaca Consiliul Local al Comunei Scrioastea, judetul Teleorman, in 
sedinta ordinara de lucru pentru data de 31 ianuarie 2019, ora 11 oO,care se va desfasura in 
sala de sedinte a Primariei comunei Scrioastea . 

Art.2. - (1) Proiectul ordinii de zi este cuprins in anexa care face parte integranta la 
prezenta. 

(2) Proiectele de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi indeplinesc 
conditiile prevazute de art. 136 alin.(8) din O.u.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Art.3. - Materialele inscrise pe ordinea de zi se vor ridica de la Secretarul general al 
u.A. T Scrioastea, 

ArtA. - Persoanele indreptatite pot formula si depune amendamente in scris asupra 
proiectelor de hotarari, pana eel tarziu 27 ianuarie 2020, la secretarul general al U.A.T. 
Scrioastea . 

Art.5. - Prezenta dispozitie va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la avizierul 
primariei ~i prin publicare pe pagina de internet a Primariei Comunei Scrioastea. 

Art.6. - Secretarul general al comunei Scrioastea va transmite prezenta dispozitie 
Institutiei Prefectului Judetului Teleorman pentru verificarea legalitatii, primarului comunei 
Scrioastea si persoanelor interesate, pentru cunoastere si aplicare si va asigura convocarea 
in scris si telefonic a consilierilor locali ul din subordine. 

Contrasemneaza pt.legalitate, 
SECRETAR GE~L AL U.A.T., 

El~~ COMUNA SCRIOASTEA 
Nr. j:)- I 2.2 ~o~~· 2020 



Anexa la Dispozitia nr. ~ / Q.2,.D .I. 2020 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
al sedintei ordinare de lucru din data de 31 ianuarie 2020, ora 1100 , , 

a Consiliului Local Scrioastea, 

(redactat In conformitate cu prevederile art.135 alin.(1), alin.(2) si alin.(3) 
din O.u.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ) 

1. Proiect de hotdrdre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei 
BECHERU FLORICA consilier local supleant pe lista PSD la alegerile locale 
din 5 iunie 2016 la pozitia 12 si completarea Comisiei nr.1 pentru programe de 
dezvoltare economico-sociald, buget-finarue, administrarea domeniului public si 
privat al comunei, agriculturd, gospodarire comunald, protectia mediului, 
servicii si comert, din cadrul Consiliului Local al comunei Scrioastea, judetul 

Teleorman. 
Initiator: Primar 
Comisii de avizare proiect de hotdrdre : 

• Comisia de validare a Consiliului Local al Comunei scrioastea, judetul 
Teleorman. 

• Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si Iinistei 
publice, a drepturilor cetatenesti a Consiliului Local . 

• Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, agricultura, gospodarire 
cornunala, protectia mediului, servicii si comert, a Consiliului Local Scrioastea 

2. Proiect de hotdrdre privind atribuirea denumirii "FLORIN SAVOIU", Bibliotecii 
Comunale Scrioastea, judetul Teleorman. 

Initiator: Primar 
Com ish de avizare proiect de hotdrdre : 

• Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii ~i linistei 
pub lice, a drepturilor cetatenesti a Consiliului Local. 

• Comisia pentru pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati 
sportive si de agrement. 

3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului 
Urbanistic General (P. UG.) si al Regulamentului de Urbanism al Comunei 
Scrioastea, aprobat prin H c.L. nr.ll In februarie 2005, cu modificarile si 
completdrile ulterioare . 

Initiator: Primar 
Comisii de avizare proiect de hotdrdre : 

• Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii ~l 

linistei pub lice, a drepturilor cetatenesti a Consiliului Local. 
• Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administrarea domeniului public ~i privat al comunei, agricultura, gospodarire 
cornunala, protectia mediului, servicii si comer], a Consiliului Local 
Scrioastea, 



4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de lucrari pe care trebuie sa le 
efectueze beneficiarii venitului minim garantat, in anul 2020, conform Legii 
nr.41612001, cu modificdrile si completdrile ulterioare . 

Initiator: Primar 
Com ish de avizare proiect de hotdrdre : 

• Comisia pentru adrninistratie publica locala, juridica, apararea ordinii ~l 

linistei publice, a drepturilor cetatenesti a Consiliului Local. 
• Comisia pentru pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement. 
• Comisia pentru programe de dezvoltare econornico-sociala, buget-finante, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarire 
cornunala, protectia mediului, servicii si cornert, a Consiliului Local 
Scrioastea, 

5. Proiect de hotdrdre privind transformarea unei functii publice de executie 
vacante, aprobarea Organigramei si Statului de functii al aparatului de 
specialitate alprimarului Comunei Scrioastea, judetul Teleorman 

Initiator: Primar 
Comisii de avizare proiect de hotardre : 

• Comisia pentru adrninistratie publica locala, juridica, apararea ordinii ~l 

linistei publice, a drepturilor cetatenesti a Consiliului Local. 
• Comisia pentru pentru mvajamant, sanatate, cultura, protectie sociala, 

activitati sportive si de agrement. 
• Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 

administrarea domeniului public ~i privat al comunei, agricultura, gospodarire 
cornunala, protectia mediului, servicii si cornert, a Consiliului Local 
Scrioastea, 

6. Proiect de hotdrdre privind stabilirea salariilor de baza fora sporuri, pentru 
functiile publice si personalul contractual din cadrul familiei ocupationale 
"Administratie" din aparatul de specialitate al primarului comunei Scrioastea, 
judetul Teleorman si pentru alesii locali, incepdnd cu 1 ianuarie 2020 . 

Initiator: Primar 
Comisii de avizare proiect de hotdrdre : 

• Cornisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si 
linistei publice, a drepturilor cetatenesti a Consiliului Local. 

• Comisia pentru pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, 
activitati sportive ~i de agrement. 

• Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, agricultura, gospodarire 
comunala, protectia mediului, servicii si comer], a Consiliului Local 
Scrioastea. 

7. Diverse, intrebari, interpelari . 


