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D I S P O Z I Ț I E 

 
PRIVIND  CONVOCAREA  DE  ÎNDATĂ  A CONSILIULUI  LOCAL ADUNATI  ÎN   ȘEDINȚĂ  EXTRAORDINARĂ 

 

       În temeiul art.133 alin. (2) lit. a), art.134 alin.(4), 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 de îndată Consiliul Local al comunei Adunaţi în ședință extraordinară care se va 

desfășura miercuri  18.11.2020 orele 12,00 la sediul Căminului Cultural Adunați, sala mică. 

       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 competențelor 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, cu modificările și completările ulterioare. 

          

  P R I M A R,             CONTRASEMNEAZĂ   PENTRU   LEGALITATE, 
     DARIUS – MIHAI   SĂVULESCU               SECRETAR   GENERAL,   

                                                                                                                        PETRUȚA TERMENTU    

 

 ADUNAȚI, 17.11.2020 
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                   Anexă la dispozitia nr. 110 din 17.11.2020 
 
 

PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI 
a ședinței extraordinare din data de 18.11.2020 orele 12,00 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință, inițiator – primar, Săvulescu Darius Mihai; 

2. Prezentarea Încheierii nr.174 /2020 pronunțată de Judecătoria Câmpina în camera de consiliu din data 
de 04.11.2020 în dosarul civil nr. 6641 /204/2020 având ca obiect validare/invalidare consilieri locali. 

3. Depunerea jurământului de către d-nii Anca Mihai Andrei, Burtea Adrian și Ristea Veronica, consilieri 
locali; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și Funcționare al Consiliului Local 
al comunei Adunați,  inițiator – primar, Săvulescu Darius Mihai; 

5. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei  de numărare a voturilor exprimate de consilieri locali 
prin vot secret, inițiator – primar, Săvulescu Darius - Mihai; 

6. Proiect de hotărâre privind constituirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
comunei Adunați, inițiator – primar, Săvulescu Darius Mihai; 

7. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Adunați pentru mandatul 2020 -2024, 
inițiator – primar, Săvulescu Darius Mihai; 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020, inițiator – primar, 
Săvulescu Darius Mihai; 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Echipamente din domeniul tehnologiei informației - IT 
mobile, respectiv tablete pentru uz școlar cu acces la internet, precum și a altor 
echipamente/dispozitive electronice necesare desfășurării activității didactice în mediul on-line pentru 
Școala Gimnazială Radu și Severa Novian din comuna Adunați”, a indicatorilor tehnico-economici 
pentru această investiție precum și a cheltuielilor aferente proiectului. 

10.  Proiect de hotărâre privind desemnarea noului reprezentant legal al comunei Adunați, județul Prahova  
în relația cu A.F.I.R în implementarea Proiectului Extindere și Modernizare DC 112 în comuna Adunaţi, 
judeţul  Prahova.  

       11.  Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

 
           P R I M A R,                                                                     REDACTAT, 
                                                                                                           SECRETAR   GENERAL, 
               SĂVULESCU DARIUS -  MIHAI                                                                PETRUȚA   TERMENTU 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 


