
  

 

 

 

 

  

 

MUNICIPIUL ROŞIORII DE VEDE 

P R I M A R 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Privind: convocarea Consiliului Local al Municipiului Roşiorii de Vede în şedinţă ordinară de lucru. 

 

  Primarul Municipiului Roşiorii de Vede, jud. Teleorman. 

Având în vedere: 

- proiectele de hotărâre depuse la Serviciul Administrație Publică Locală şi necesitatea adoptării 

acestuia, 

 În temeiul art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1), lit. a) , alin (5)  și  art.136 alin (8) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

 

 

D I S P U N E: 

 

Art. 1.  Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Roşiorii de Vede în şedinţă ordinară de lucru 

în ziua de miercuri  19 Februarie 2020, ora  1700 . 

Şedinţa se va desfăşura în sala nr. 17 din Primăria Municipiului Roşiorii de Vede – str. Dunării nr. 

58. 

            Art. 2.  Proiectul ordinii de zi este consemnat în anexa care face parte integrantă din prezenta.  

Art. 3. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția consilierilor locali de 

către Serviciul Administrație Publică Locală în format letric, cu excepția domnului consilier local Scăunașu 

Doru Fredi care a optat pentru transmiterea materialelor prin e-mail. 

Art. 4. Amendamentele formulate vor fi depuse la Serviciul Administrație Publică Locală. 

Art. 5. Prezenta se comunică, în termen legal, autorităţilor şi persoanelor interesate, prin grija 

secretarului municipiului şi se aduce la cunoştinţă publică prin mass-media sau prin orice alt mijloc de  

publicitate.  

 

           PRIMAR 

           Ec. Cîrciumaru Gheorghe Valerică 

 

   

                                      Contrasemnează 

          SECRETAR  GENERAL 

                  Cîţa Mioara Iulia 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROȘIORII DE VEDE 

Nr. 69  din  13.02.2020 

     

 



Anexă la Dispoziția nr. 69 /13.02.2020 

 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local, bugetului instituțiilor  

publice și activităților finanțate integral sau partial din venituri proprii și a bugetului 

împrumuturilor interne pe anul 2020; 

Inițiator Primar 

     Avizează: 

- Comisia pentru activități economico – financiare. 

- Comisia pentru activități social – culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și 

protecție socială, protecție copii, tineret și sport; 

- Comisia pentru administrație publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor 

cetățenilor, juridică și de disciplină; 

- Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și agricultură. 

                  

            2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 

al SC URBIS SERVCONSTRUCT SA Roșiorii de Vede; 

  Inițiator Primar 

     Avizează: 

 -   Comisia pentru activități economico – financiare. 

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor practicate de SC URBIS 

SERVCONSTRUCT SA pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a municipiului 

Roșiorii de Vede în baza contractelor nr. 12246/2014, nr. 8573/2015, a tarifelor aferente contractelor 

de prestări servicii fochist la centralele termice și a tarifelor de prestări servicii cu utilaje; 

Inițiator Primar 

 Avizează: 

- Comisia pentru activități economico – financiare. 

 

4. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 2396 / 

10.12.2002; 

Inițiator Primar 

  Avizează: 

-   Comisia pentru activități economico – financiare; 

-   Comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și agricultură. 

 

5. Proiect de hotărâre privind încetarea actului de transmiterea în administrare nr. 

14808/08.11.2000 a imobilului situat în str. Stegarului nr. 2, în care a funcționat Școala Primară nr. 

5;  

Inițiator Primar 

     Avizează: 

-  Comisia pentru activități economico – financiare; 

-  Comisia pentru administrație publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor 

cetățenilor, juridică și de disciplină. 

- Comisia pentru activități social – culturale, culte, învățământ, sănătate și  familie, muncă și 

protecție socială, protecție copii, tineret și sport; 

 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență d-lui Burtan  Gică Dorinel, 

aflat în situație de dificultate temporară;  

Inițiator Primar 

            Avizează: 

- Comisia pentru activități social – culturale, culte, învățământ, sănătate și  familie, muncă și 

protecție socială, protecție copii, tineret și sport; 



 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea chiriilor pentru anul 2020 la contractele de închiriere 

ce au ca obiect locuințe pentru tineri  destinate închirierii, construite prin Agenția Națională pentru 

Locuințe situate în  municipiul Roșiorii de Vede ; 

Inițiator Primar 

 Avizează: 

- Comisia pentru administrație publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor 

cetățenilor, juridică și de disciplină. 

- Comisia pentru activități economico – financiare; 

 

8. Proiect de hotărâre privind proiectul de hotărâre pentru acordarea unui mandat special 

reprezentantului U.A.T. Municipiul Roșiorii de Vede în Adunarea Generală a Asociațiilor la A.D.I. 

“TELEORMANUL” pentru a vota ieșirea din Asociație a Comunei Brânceni, Județul Teleorman ; 

Inițiator Primar 

    Avizează: 

           -    Comisia pentru administrație publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, a    

                 drepturilor cetățenilor, juridică și de disciplină. 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului 

Municipal “Caritas” Roșiorii de Vede; 

Inițiator Primar 

 Avizează: 

- Comisia pentru activități social – culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, muncă și 

protecție socială, protecție copii, tineret și sport; 

- Comisia pentru administrație publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor 

cetățenilor, juridică și de disciplină; 

- Comisia pentru activități economico – financiare. 

 

 

10. Probleme diverse, interpelări: 

 

Notă: Manualul de venituri și cheltuieli cu anexele la proiectul de hotărâre menționat la pct. 1 pe 

ordinea de zi, având un număr foarte mare de file, poate fi consultat  la Serviciul Administrație Publică 

Locală, cam 16 .  

 

 

            PRIMAR 

      Ec. Cîrciumaru Gheorghe Valerică 

   

 

                               

              SECRETAR GENERAL 

                     Cîţa Mioara Iulia 


