
  

 

 

 

 

  

 

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 joi  30 Ianuarie 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. 26 din 23.01.2020   

 



Anexă la Dispoziția nr. 26 / 23.01.2020 

 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței 

 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de 

consilier local al domnului Berechet Constantin şi declararea locului vacant; 

                   Inițiator Primar 

                       Avizează: 

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

drepturilor cetățenilor, juridică și de disciplină. 

 

            2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului 

Toma Teodor Alexandru şi completarea unei comisii de specialitate a consiliului local; 

  Inițiator Primar 

     Avizează: 

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

drepturilor cetățenilor, juridică și de disciplină. 

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 124/28.08.2018 privind aprobarea 

studiului de fezabilitate pentru investiția „ Îmbunătățirea calității vieții locuitorilor 

Municipiului Roșiorii de Vede, Județul Teleorman”, precum și indicatorii tehnico- 

economici reprezentând valoarea estimativă a investiției – faza SF/DALI; 

Inițiator Primar 

  Avizează: 

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

muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport; 

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

 

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

2081/01.01.2001; 

       Inițiator Primar 

          Avizează: 

-   Comisia pentru activități economico – financiare; 

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

 

5. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 

2302/01.01.2001;  

Inițiator Primar 

     Avizează: 

-  Comisia pentru activități economico – financiare; 

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

 

6. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de locațiune înregistrat sub nr. 

1215/10.07.2001;  

Inițiator Primar 

            Avizează: 

           -  Comisia pentru activități economico – financiare; 

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

 



7. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere înregistrat sub 

nr. 2127/01.01.2001;  

Inițiator Primar 

 Avizează: 

-  Comisia pentru activități economico – financiare; 

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

 

8. Proiect de hotărâre privind utilizarea de teren aparținând domeniului public al 

Municipiului Roșiorii de Vede în lungime de 150 m.l. și lățimea de 0,5 m. în vederea 

realizării lucrării „R2 – Înlocuire LES 20KV PTCZ 1248 R (LEA 20 KV Traianu – Siloz 

2) – PTCZ 1703 (LEA 20kw Roșiori – Oraș 1)”; 

Inițiator Primar  

 Avizează: 

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

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării titularului contractului de 

închiriere nr. 24028/2001 al locuinței, casă naționalizată, situată în str. Oltului nr. 35, 

Roșiorii de Vede; 

Inițiator Primar 

  Avizează: 

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

drepturilor cetățenilor, juridică și de disciplină. 

 

10. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației locuinței situate în 

municipiul Roșiorii de Vede, str. Aleea CFR, pavilion 6, ap. 8 din locuință aparținând 

fondului locativ al municipiului Roșiorii de Vede în locuință socială; 

Inițiator Primar 

 Avizează: 

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

drepturilor cetățenilor, juridică și de disciplină. 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție ale bugetului 

local, bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii și bugetului împrumuturilor interne, întocmite pe cele două secțiuni 

pentru trimestrul IV al anului 2019; 

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. 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2020 a excedentului 

anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2019; 

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. 

 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 101/20.06.2019 referitoare la 

aprobarea organigramei și statului de funcții ale spitalului Municipal „Caritas” Roșiorii 

de Vede cu modificările și completările ulterioare; 

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 amenajarea teritoriului și urbanism, protecție mediu și agricultură. 

 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 115/2017 referitoare la 

aprobarea structurii organizatorice de personal, a organigramei și statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiorii de Vede și structurilor 

subordonate consiliului local cu modificările și completările ulterioare; 

Inițiator Primar 

 Avizează: 

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

drepturilor cetățenilor, juridică și de disciplină. 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiorii de Vede; 

Inițiator Primar  

     Avizează: 

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

drepturilor cetățenilor, juridică și de disciplină. 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului anual de acțiuni/lucrări de 

interes local pentru repartizarea orelor de muncă ce trebuie prestate de către beneficiarii 

de ajutor social” pentru anul 2020; 

Inițiator Primar 

     Avizează: 

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

muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport. 

 

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea standardului minim de cost pentru 

serviciul social prestat prin „Căminul de bătrâni Sf. Teodor” Cod 8730-CR-V-I și a 

costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în centrul 

rezidențial, pentru anul 2020; 

Inițiator Primar 

    Avizează: 

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

muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport. 

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei definitive cu ordinea de prioritate 

a solicitanților și a listei de repartizare a locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, 

construite prin ANL în municipiul 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. 

 

19. Proiect de hotărâre privind modalitatea de acordare a beneficiilor de asistență 

socială persoanelor vârstnice din Municipiul Roșiorii de Vede în anul 2020; 

Inițiator Primar 

    Avizează: 

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

muncă și   protecție socială, protecție copii, tineret și sport. 

 

20. Proiect de hotărâre privind programul minimal al proiectelor, acțiunilor și 

manifestărilor culturale, educative și sportive al Direcției pentru Cultură, Educație, 

Creație și Sport Roșiorii de Vede pentru anul 2020; 

Inițiator Primar 

 Avizează: 

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

muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport. 

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru activitatea de 

ridicare, transport, depozitare și eliberare a vehiculelor staționate neregulamentar și a 

vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului 

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; 

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

 

22. Probleme diverse, interpelări: 

-  Raportul de audit financiar nr. 1401/31.12.2019 al Curții de Conturi privind 

„Verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizie ”- cod acțiune 

7019; 

- Raportul de activitate al secretarului general al Municipiului Roşiorii de Vede, pentru 

perioada 01.01.2019 – 31.12.2019; 

 

NOTĂ:  anexa la proiectul de hotărâre nr. 15 pe ordinea de zi, având un număr mare de 

pagini a fost multiplicat și transmis președinților comisiilor de specialitate ai consiliului local. 

 

 

            PRIMAR 

      Ec. Cîrciumaru Gheorghe Valerică 

   

                               

              SECRETAR GENERAL 

                     Cîţa Mioara Iulia 


