
ROMÂNIA. 

JUDEŢUL IALOMIŢA 

COMUNA   ALEXENI. 

PRIMAR. 

 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local Alexeni 

in  şedinţă   de lucru  

 

PRIMARUL COMUNEI  ALEXENI,  JUDEŢUL IALOMIŢA. 

Validat prin Încheierea Judecătoriei Urziceni din data de 19.10.2020 pronunțată în dosarul nr. 

3925/ 330/2020 .  

 Având in vedere prevederile  art. 119, alin (6) , art. 133, alin (1) și art. 134 alin. (1) și alin. 

(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ , cu 

modificările și completările ulterioare  ; 

 In temeiul art.  154 alin.(1) coroborat cu art.155 alin. (3), lit b) și a art. 196 alin. (1), lit b) 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr. 57 /2019 privind Codul administrativ , cu modificările 

și completările ulterioare ; 

 

Emite prezenta  

 

D I S P O Z I Ț I E   : 

 

     Art.1.  Se convoacă consilierii Consiliul Local al comunei Alexeni, judeţul Ialomiţa in 

şedinţa  ordinară de  lucru ,  în data de  14. 07.2021, ora  16.00  la sediul Primăriei comunei Alexeni  

din  str. Primăriei nr. 5 , comuna Alexeni , în sala de ședințe a acesteia. 

 Art. 2 . Proiectul Ordinii de zi precum și comisiile de specialitate cărora le vor fii trimise 

spre avizare proiectele de hotărâri , sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta  

dispoziție. 

 Art. 3. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în 

mapa de ședință , pe semnătura acestora . 

 Art. 4. Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de 

hotărâri până la data de 14. 07. 2021, la secretarul general al comunei Alexeni . 

 Art. 5 . Comisiile de specialitate vor depune avizele asupra proiectelor analizate până la 

data de  14 . 07. 2021 ,  la secretarul  general al comunei Alexeni. 

 Art. 6 . Prezenta dispoziție se comunică de către secretarul comunei Alexeni potrivit 

prevederilor art. 135 alin 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 / 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

                               PRIMAR,                                     Contrasemnează pentru legalitate , 

                                Crețu   Ion.                                     Secretar general al comunei       

                                                                                                 Dinu Marina        
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ANEXĂ  la dispoziția nr.100 din 07 .07. 2021. 

 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a sedinței de lucru ordinară din data de 14 .07. 2021. 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Materiale supuse dezbaterii și aprobării INIȚIATOR COMISII DE 

SPECIALITATE 

 

1.  Aprobarea procesului verbal al ședintei 

ordinare  a Consiliului local al comunei 

Alexeni din data de 27.05.2021. 

 

 

- 

 

 

- 

2.  Proiect de hotărâre privind  alegerea 

presedintelui de sedinta insotit de : 

- referatul de aprobare al Primarului comunei 

Alexeni nr.  2426  / 05.07. 2021. 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 

    2427 /  05.07. 2021. 

 

Primarul 

comunei 

Alexeni 

 

 

- 

3.  Proiect de hotarare privind modificarea si 

completarea HCL nr.33 din 17.11.2020 

privind constituirea comisiilor de specialitate 

ale Consiliului local al comunei Alexeni, 

judetul Iaomita insotit de : 

- referatul de aprobare al Primarului comunei 

Alexeni nr.  2460 / 06.07. 2021. 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 

 2461 /  06.07. 2021. 

Primarul 

comunei 

Alexeni 

Comisia 1 

4.  Proiect de hotărâre privind  aderarea Comunei 

Alexeni la Asociatia Comunelor din Romania 

insotit de: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei 

Alexeni nr. 2428 / 05.07. 2021. 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 

  2429 / 05.07. 2021. 

 

Primarul 

comunei 

Alexeni 

 

 

Comisia 1,2,3 

5.  Proiect de hotărâre privind mandatarea 

reprezentantului de drept dl. Cretu Ion 

Primarul Comunei Alexeni, judetul Ialomita 

in vederea exercitarii atributiilor in Adunarea 

Generala a Asociatilor din cadrul ADI 

„ECOAQUA” Clararasi insoțit de : 

- referatul de aprobare al Primarului comunei 

Alexeni nr.   2430 / 05.07. 2021. 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 

   2431 / 05.07. 2021 

 

 

Primarul 

comunei 

Alexeni 

 

 

Comisia nr. 1,2,3 



6.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea 

Regulamentului privind cadrul, modalitatea si 

criteriile de analiza si solutionare a cererilor 

de atribuire a loturilor de teren in 

conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003, 

cu modificarile si completarile ulterioare 

insoțit de : 

- referatul de aprobare al Primarului comunei 

Alexeni nr. 2440 / 05.07. 2021. 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 

  2441 / 05.07. 2021 

 

Primarul 

comunei 

Alexeni 

 

 

Comisia 1,2,3 

7.  Proiect de hotarare privind retragerea 

dreptului de folosinta a lotului de teren 

atribuit d-lui Herea Dorin Alexandru pentru 

construirea uneri locuinte conform 

prevederilor Legii nr,15/2003, cu modificarile 

si completarile ulterioare insoțit de : 

- referatul de aprobare al Primarului comunei 

Alexeni nr. 2432 / 05.07. 2021. 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 

  2433 / 05.07. 2021 

Primarul 

comunei 

Alexeni 

Comisia 1, 2 

8.  Proiect de hotarare privind retragerea 

dreptului de folosinta a lotului de teren 

atribuit d-rei  Marcu Veronica Maria pentru 

construirea uneri locuinte conform 

prevederilor Legii nr,15/2003, cu modificarile 

si completarile ulterioare insoțit de : 

- referatul de aprobare al Primarului comunei 

Alexeni nr. 2434 / 05.07. 2021. 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 

  2435 / 05.07. 2021 

Primarul 

comunei 

Alexeni 

Comisia 1, 2 

9.  Proiect de hotarare privind trecerea din 

domeniul privat in domeniul public al 

Comunei Alexeni a suprafetei de 717 mp, 

teren intravilan, categoria de folosinta curti, 

constructii insotit de  

- referatul de aprobare al Primarului comunei 

Alexeni nr. 2436 / 05.07. 2021. 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 

  2437 / 05.07. 2021 

Primarul 

comunei 

Alexeni 

Comisii 1, 2 

10.  Proiect de hotarare privind utilizarea fondului 

de rulment pentru anul 2021 insotit de: 

- referatul de aprobare al Primarului comunei 

Alexeni nr. 2442 / 05.07. 2021. 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 

  2443/ 05.07. 2021 

Primarul 

comunei 

Alexeni 

Comisia 1 

11.  Proiect de hotarare privind aprobarea taxei de 

inchiriere si a regulamentului privind 

modalitatea de inchiriere a utilajului tractor cu 

remorca aflat in patrimoniul comunei 

Alexeni, judetul Ialomita inotit de  

Primarul 

comunei 

Alexeni 

Comisia 1 



- referatul de aprobare al Primarului comunei 

Alexeni nr. 2444 / 05.07. 2021. 

- raportul compartimentului de specialitate nr. 

  2445 / 05.07. 2021 

12.  Diverse : intrebări/interpelări/informări 

consilier 

- - 

 

DENUMIREA COMISIILOR DE SPECIALITATE  

COMISIA 1 – comisia permanentă de specialitate  pentru activități administrative, 

economico-financiară, juridică și de disciplină. 

COMISIA 2 – comisia permanentă de specialitate pentru agricultură, protecția mediului, 

învățământ, sănătate și familie, amenajarea teritoriului și urbanism  

COMISIA 3 -  comisia permanentă de specialitate pentru activițăți social – culturale, 

culte, protecție copii, tineret și sport  


