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PRIMĂRIA COMUNEI SĂVENI
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Nr. 2155 din 13.05.2021

P r o c e s    v e r b a l

Incheiat astazi:  13.05.2021

Subsemnatii
- BURLACU Nicoleta, avand functia de secretar general  al comunei Săveni judetul

Ialomita,
-MOCĂNESCU Dan - Referent, Relații publice , am procedat astazi, data de mai sus,

in  conformitate  cu  prevederile  art.  135  alin.(4)  din  OUG  nr.  57/  3.07.2019,  la  afisarea
proiectului ordinii de zi al ședinței  ordinare convocată la data de 22.04.2021, stabilită prin
dispozitia primarului, nr. 113 din  13.05.2021, respectiv:

Aducerea  la  cunoștință  publică   s-a  facut  prin  afișarea  la  avizierul  și  pe  site-ul
instituției – www.comaunasaveni.ro.

Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

Secretar general al comunei, Referent, Rel.Publice, 
BURLACU Nicoleta            MOCĂNESCU Dan

_________________ ___________________



ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA

PRIMAUL COMUNEI SĂVENI
Str. Patriarh Miron Cristea nr. 34, CP: 927205, tel./ fax: 0243.278.012/ 0243.278.299,

e-mail: primariasaveni@yahoo.com

D I S P O Z I Ţ I E
de convocare a Consiliului local in ședință ordinară de lucru

Primarul comunei Săveni, judeţul Ialomiţa,
In temeiul  art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a, art. 135  și art.196, alin. (1) lit. b  din  OUG 57/2019 privind

Codul Administrativ, emite prezenta

D  I  S  P  O Z I Ţ I E

Art.1.-(1) Se convoacă în Ședință de lucru ordinară Consiliul local al comunei Săveni, judeţul Ialomiţa, în data de
18.05.2021, orele 13:00 la sediu, sala de ședințe a Consiliului local, str. Patriarh Miron Cristea nr. 34, cu proiectul  ordinii de
zi prevăzut în anexa nr. 1, parte integrantă din  prezenta dispoziție.

Art.2-(1) Materialele înscrise pe proiectul  ordinii de zi al ședinței sunt puse la dispoziția consilierilor în format
letric, la sediu și pe site-ul www.comunasaveni.ro.

(2) Proiectele de hotărâri se înaintează  comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Săveni,
pentru avizare, conform anexei.

(3) Membrii Consiliului local sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri
înscrise pe proiectul ordinii de zi prevăzut în     anexa nr. 1.

Art.3.-Prezenta  dispoziție  se  aduce  la  cunoștință  publică  prin  afișare  la  sediu  și  pe  site-ul  propriu,
www.comunasaveni.ro,  de  către  secretarul  general  al  comunei  potrivit  prevederilor  art.  135,  alin.  (4),  și  se  comunică
Instituției Prefectului, conform prevederilor art. 197 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 PRIMARUL COMUNEI,
 DRĂGOI Daniela - Mariana

L.S.______________________          Contrasemnează,  Secretar general al comunei,
         Jr. BURLACU Nicoleta

Emisă la Săveni,
Astăzi, data de: 13.05.2021
Nr. 113.

Anexă la Dispoziția  nr. 113  din  13.05.2021  emisă de primarul comuna Săveni, județul Ialomița
PROIECTUL ORDINII DE ZI

A ȘEDINȚEI ORDINARE CONVOCATĂ  LA  DATA DE  18.05.2021

Nr.
crt

Materiale supuse dezbaterii/aprobării Inițiator Comisia de specialitate 

1 Aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare 
din data de 10.05.2021

Primar

2 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de
execuție pe trimestrrul I al anului 2021

Primar Nr.1 - Agricultură, activități economico-
financiare, Amenajarea teritoriului și 
urbanism, protecția mediului și turism
Nr.2  Activitați  social  culturale,  culte,
invățământ, sănătate și familie
Nr. 3 - Muncă și Protecție Copii, Juridică și 
de disciplină

3 Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului 
ajutoarelor de urgență

Primar Nr.1 - Agricultură, activități economico-
financiare, Amenajarea teritoriului și 
urbanism, protecția mediului și turism
Nr. 2 – Activități social – cultural, culte, 
învățământ, sănătate și familie



4 Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 12 
din 25.02.2021 Privind aprobarea concesiunii unei 
camere în incinta Dispensarului Uman cu 
destinația de cabinet medical de specialitate

Primar Nr. 3 - Muncă și Protecție Copii, Juridică și 
de disciplină

5 Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 13
din 25.02.2021 Privind aprobarea concesiunii unor
camere  în  incinta  Dispensarului  Uman  cu
destinația de cabinet stomatogic

Primar Nr. 3 - Muncă și Protecție Copii, Juridică și 
de disciplină

6 Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 14
din 25.02.2021 Privind aprobarea concesiunii unor
camere  în  incinta  Dispensarului  Uman  cu
destinația de cabinet stomatogic

Primar Nr. 3 - Muncă și Protecție Copii, Juridică și 
de disciplină

7 Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării 
procedurii de licitație publică în vederea 
concesionării unor camere în incinta Dispensarului
Uman, a studiului de oportunitate, documentației 
de atribuire, caietului de sarcini și stabilirea 
nivelului minim al redevenței

Primar Nr.1 - Agricultură, activități economico-
financiare, Amenajarea teritoriului și 
urbanism, protecția mediului și turism
Nr. 3 - Muncă și Protecție Copii, Juridică și 
de disciplină

8 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 2
din  20.01.2021  pivind  aprobarea  Regulamentului
de organizare și funcționare a Consiliului Local al
comunei Săveni, județul Ialomița

Primar Nr. 3 - Muncă și Protecție Copii, Juridică și 
de disciplină

9 Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 10
din 20.01.2021 privind desemnarea unor persoane
pentru  a  face  parte  din  comisia  de  evaluare  a
ofertelor pentru închirierea unor bunuri;

Primar Nr. 3 - Muncă și Protecție Copii, Juridică și 
de disciplină

10 Proiect de hotărâre desemnarea membrilor 
consiliului local pentru a face parte din comisia de 
evaluare a ofertelor pentru procedurile de licitație 
privind concesionarea/ închirierea unor bunuri 
organizate de Comuna Săveni

Primar Nr. 3 - Muncă și Protecție Copii, Juridică și 
de disciplină

11 Proiect de hotărâre privind completarea 
componenței comisiilor de specialitate organizate 
prin hotărârea nr. 36 din 26.11.2020

Primar Nr. 3 - Muncă și Protecție Copii, Juridică și 
de disciplină

12 Diverse :Întrebări/interpelări.

Redactat, Secretar general al comunei,
                     BURLACU NICOLETA

     L.S._____________________
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