
Analizând temeiurile juridice, respectiv:

ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

PRIMARUL COMUNEI CREVEDIA

DISPOZIȚIA

privind convocarea Consiliului Local al comunei Crevedia, județul Dâmbovița,în şedinţa ordinară pentru luna
Noiembrie 2021

nr. 318 din 12.11.2021

art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu
modificările și completările ulterioare;

a)

art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), și respectiv art. 135 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificarile si completarile ulterioare

b)

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI CREVEDIA
emite următoarea dispoziție:

Art. 1.   Se convoacă Consiliul Local al Comunei Crevedia, în ședință ordinară de lucru, in data de
18.11.2021, ora 17 , la Căminul Cultural Crevedia, cu următorul proiect al ordinii de zi:

Nr. Crt Denumirea proiectului Inițiator

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetara pe cele două
secțiuni la data de 30.09.2021

Florin Petre

Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de măsuri al Comitetului Local
pentru Situații de Urgență al comunei Crevedia pe perioada sezonului rece
2021- 2022

Florin Petre

Proiect de hotărâre privind premierea sportivului Cătălin George Adrian TICU
pentru rezultatele obținute la concursurile sportive 

Florin Petre

Proiect de hotărâre privind premierea unor sportivi din cadrul Clubului
Sportiv Voința 2018 Crevedia 

Florin Petre

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractului de prestări
servicii pentru gestionarea câinilor fără stăpân în comuna Crevedia 

Florin Petre

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Sacele, județul
Constanța în cadru Asociației de Dezvoltare Intercomunicată ”Apă - Canal
Constanța” 

Florin Petre

Diverse  

 Art. 2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente de fond sau de formă
asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi menționat la art. 1 alin. (2) din prezenta
dispozitie, în condiţiile art. 138 alin. (12) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind
Codul administrativ.
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PRIMARUL COMUNEI CREVEDIA
Florin PETRE

CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI CREVEDIA

Olga CIORCHINA

PROCEDURI ADMINISTRATIVE OBLIGATORII,
ulterioare emiterii Dispoziției primarului nr. 318 / 12.11.2021

Nr.
crt.

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

0 1 2

1 Semnarea dispoziției 12.11.2021

2 Comunicarea către prefectul județului 15.11.2021

3 Aducerea la cunoștință publică

4 Devine obligatorie și produce efecte juridice începând cu

Art. 3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local vor  puse la dispoziția
membrilor Consiliului Local  al Comunei Crevedia, în format electronic.

Art. 4. Prezenta dispoziţie poate  contestată conform prevederilor Legii nr. 554/2004 privind
contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. ”c”, ale art. 255 din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modi cările și completările ulterioare, prezenta
dispoziție se înaintează Prefectului Județului Dâmbovița pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6.Transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a
prezentei dispoziții se realizează în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general al unităţii
administrativ-teritoriale, în termenul prevăzut de lege, și se aduce la cunoștință publică prin publicarea
pe pagina de internet.
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