
         ROMANIA  

JUDEŢUL VRANCEA 

COMUNA FITIONESTI 

PRIMARIA  

 

D I S P O Z I T I A   NR. 2 

DIN 23.01.2020 

 

Privind convocarea consiliului local comunal in sedinta ordinara 

Primarul comunei Fitionesti, judetul Vrancea avand in vedere:  

 prevederile art.133 alin (1), si 134 (1) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, emit urmatoarea: 

 

DISPOZITIE: 

 

           Art.1 Convoc Consiliul Local al comunei Fitionesti, Judetul Vrancea în 

sedinta ordinara, JOI  30 IANUARIE  2020, ora 14:00. 

 

           Art.2 Lucrarile sedintei vor avea loc la sediul primariei comunale avand 

urmatoarea ordine de zi: 

 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serciviile 

sociale pentru anul 2020 din comuna Fitionesti, judet Vrancea. 
 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local 
efectuate de persoanele beneficiare de ajutor social conform Legii 416/2001 privind 
venitul minim garantat. 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea lucrarilor silvice in padurea proprietatea 
Primariei in conformitate cu amenajamentul silvic valabil. 
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa şi 
radierea vehiculelor a caror proprietari isi au domiciliul, resedinta ori sediul pe raza 
comunei FITIONESTI care nu se supun inmatricularii. 
 
Discutii si interpelari 
 

       Art.3 Proiectul ordinii de zi se regaseste anexa la prezenta dispozitie. 

 



     Art.4 Proiectele de hotarare  1-4, prezente pe ordinea de zi au fost inaintate in 

format electronic sau in format hartie  comisiilor de specialitate ale consiliului local 

Fitionesti si anume: 

- Comisia de specialitate privind activitatile economico-financiare, agricultura, 

amenajarea teritoriului si urbanism, protectie mediu si turism; 

- Comisia de specialitate activitatile juridice si de disciplina, munca si protectie 

sociala, protectie copii; 

- Comisia de specialitate invatamant, sanatate, familie, activitati social-culturale, 

culte . 

  Art. 5 Consilierii locali interesati sunt invitati sa  depuna amendamente la 

proiectele de hotarare prezente pe ordinea de zi . 

 

             Art.6 Secretarul comunei va urmari aducerea la indeplinire a prevederilor 

prezentei dispozitii. 

 

 

 

         PRIMAR,     AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

CAZACU IORDACHE                         SECRETAR GENERAL AL U.A.T. 

                                                                                 ARITON MONICA 

 
 _____________________                                         _____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


