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D I S P O Z I Ț I E 

 
PRIVIND  CONVOCAREA  CONSILIULUI  LOCAL ADUNAȚI  ÎN   ȘEDINȚĂ  ORDINARĂ 

 

       În temeiul art.133 alin.1 art.134 alin.1 lit.a, art.135 și art.196 alin.(1) lit. b) din Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

                               PRIMARUL COMUNEI ADUNATI, emite prezenta  dispoziţie : 

         Art.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Adunaţi în ședință ordinară care se va  desfăşura joi 

20.02.2020 orele 9,00 la sediul Primăriei comunei Adunați, cabinet primar. 

        Art.2.(1)Proiectul ordinii de zi este prevăzut în anexă, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

                (2)Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi a ședinței se transmit d-nilor consilieri în format letric 

sau electronic pe adresa de e-mail, odată cu documentul de convocare. 

               (3)Proiectele de hotărâri se avizează de către comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Adunați în baza competentelor acestora, conform anexei menționate la art.2 alin.1. 

        Art.3.Membrii Consiliului Local al comunei Adunați sunt invitați să formuleze și să depună amendamente 

asupra proiectelor de hotărâri înscrise în Proiectul ordinii de zi cuprins în anexa menționată la art.2 alin.1.  

        Art.4.Prezenta dispoziție se comunică potrivit prevederilor art.135 alin.4, art.243 alin.1 lit.e și art.197 alin.1 

din OUG nr.57 /2019 privind Codul Administrativ. 

 

  P R I M A R,             AVIZEAZA   PENTRU   LEGALITATE, 
  OCTAVIAN   NEGOTEI     SECRETAR   GENERAL,   

                                                                                                                     PETRUȚA TERMENTU    

  ADUNAȚI, 14.02.2020 

   

 

 

 

 

 



 
               Anexă la dispozitia nr. 37 din 14.02.2020 

 
 
 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI 
a ședinței extraordinare din data de 20.02.2020 orele 9,00 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Adunați. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 și estimării pe anii 2021 – 2022. 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului Compartimentului Poliției Locale 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului localității Adunati, județul Prahova; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului aparținând domeniului 
privat în suprafață de 84 mp aferent construcției situat în comuna Adunați sat Adunați nr.16 B prin 
exercitarea dreptului de preemțiune. 

5.  Proiect hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind închirierea spațiilor din incinta 
Căminului Cultural Adunați. 

6. Proiect hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
comuna Adunaţi, pentru anul şcolar 2020 -2021;  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor școlare care se vor acorda în 
anul școlar 2019 – 2020 elevilor din cadrul Școlii Gimnaziale Radu și Severa Novian; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice din cadrul Școlii Gimnaziale 
Radu și Severa Novian pentru lunile decembrie 2019 și ianuarie 2020; 

9. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

            Comisii  de specialitate cărora le este trimis spre avizare proiectul de hotărâre : 
               - Comisia de specialitate programe de dezvoltare economico – socială, buget, finanțe, administrația 
serviciului  public și privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, ecologie și protecția mediului,servicii. 

        - Comisia de specialitate administrație publică locală, juridic, apărarea ordinii și liniștei publice, a 
drepturilor cetățenilor.  

         - Comisia de specialitate învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, protecția copilului, activități 
sportive și de agrement. 

 
 
 

           P R I M A R,                                                                     REDACTAT 
                                                                                                            SECRETAR   GENERAL, 
               NEGOTEI OCTAVIAN                                                                   PETRUȚA   TERMENTU 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 


