
 
 

ROMANIA 
JUDEXULăGIURGIU 

PRIMARULăăCOMUNEIăăS;B;RENI 
 

DăIăSăPăOăZăIăŢăIăE 
 

Cu privire la convocarea Consiliului Local Săbăreni, 
În ședință extraordinară  de îndată în  data de 16.06.2020 

 
PRIMARULăCOMUNEIăS;B;RENI,ăJUDEXULăGIURGIU 

               Având în vedere: 
            - DispoziYiileă art.ă 133ă alin.ă (2),ă lită a,ă ă art.ă 134ă alin.ă 1ă lit.ă (a),ă alin.(2),ă
alin.(4)ășiăalin.ă(5),ăart.ă135ăalin.ă(1)ăși(3),ăart.ă155ăalin.ă(3)ălit.ăb,ăart.ă197ăalin.ă
(1), alin. (4), art. 198 alin. (1-2)ă șiă art. 200 din OUG 57/2019 privind Codul 
administrativ 
               Înă temeiulăart.ă196ăalin.1ă lit.ă (b)ădinăacelaşiăCodăadministrativ,ăemiteă
urm<toarea: 
 

DăIăSăPăOăZăIăŢăIăE 
 
         ART. 1. – Seă convoac<ă Consiliuluiă Locală S<b<reni,ă înă ședinț<ă
extraordinar<ă deă îndat<ă înă dataă deă 16.06.2020,ă oreleă 19,00ă laă sediulă Prim<rieiă
S<b<reni,ăceăvaăaveaălocăînăsalaădeăşedinY<ădinăcadrulăprim<riei,ădinăstr.ăTeiloră
nr. 1. 
       ART. 2.-Proiectulăordiniiădeăzi,ăprecumășiăcomisiileădeăspecialitateăc<roraă
le-au fost trimiseăspreăavizareăproiecteleădeăhot<râreăsuntăprev<zuteăînăanexeleă1ă
șiă2ăparteăintegrant<ădinăprezenta. 
       ART. 3.(1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la 
dispozițiaăconsilierilorălocaliăînăformatăelectronic(e-mail). 
       (2).ă Membriiă consiliuluiă locală S<b<reniă suntă invitațiă s<ă formulezeă șiă s<ă
depun<ăamendamenteăasupraăproiectelorădeăhot<râre. 
        ART. 4. – Secretarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
dispoziYii. 
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Anexaănr.ă1ălaădispozițiaănr.64/15.06.2020ă 
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI: 
 
 
 
I. Proiecteădeăhot<râri,ăinițiateădeăc<treăprimarulăcomuneiăS<b<reni: 

      1.ă Proiectă deă hot<râreă privind rectificarea bugetului local al comunei 
S<b<reniă 

      IniYiatoră– primarulăcomuneiăS<b<reni 
2.Proiectădeăhot<râreăprivindăăaprobarea majorarii valorii neeligibile a 

contractuluiădeăfinanțareăC1920072E209831902313/06.06.2018ă 
IniYiatoră– primarul comuneiăS<b<reni 
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Anex<ănr.ă2ălaădispozițiaănr.64/15.06.2020ă 

 
 

C;TRE: 
 
1.ăComisiaăeconomic<,ădezvoltareăregional<,ăbugetăfinanYe,ăadministrareaădomeniuluiă
publicăşiăprivat,ăamenajareaăteritoriului,ăurbanismăşiăinvestiYii,ăformat<ădinăd-niiășiăd-le 
consilieri locali: 
  - Marin Marin-președinte 
  - Radu Nicolae-secretar 
  - Folescu Marian 
  - Petrache Marieta 
  - Dinu Eugen 
  - DumitrașcuăGheorghe-Dorin 
  - Ene Eugen 
 
2.ăComisiaă înv<Y<mânt,ăs<n<tate,ăcultur<,ăprotecYieăsocial<,ă sportăşiăagrementăformat<ă
din d-niiășiăd-le consilieri locali:     

- ChiriY<ăIoanaă-președinteăăăăă 
- B<jescuăMarioara-secretar 
- Ciob<nic<ăNicoleta 
- Marin Marin  
- Buc<Yic<ăFlorină 

 
3.ă Comisiaă administraYiaă public<ă local<,ă juridic<,ă ap<rareaă ordiniiă şiă liniştiiă publice,ă
format<ădinăd-niiășiăd-le consilieri locali: 
 -  Ciob<nic<ăNicoletaă-președinte 
 -  Dinu Eugen -secretar 
 -  Folescu Marian  
 - Petrache Marieta 
 - Radu Nicolae 
 
    In conformitate cu prev. art. 134 alin. 5 lit (f) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, comisiile sus menYionateă suntă invitateă deă aă formulaă şiă depuneă
amendamenteă asupraă proiecteloră deă hot<râri.ă Rapoateleă deă avizare,ă însoțiteă deă
eventualele amendamente formulate, vor fi înaintate secretarului general al comunei 
S<b<reni,ăăpân<ălaădataădeă16.06.2020,ăoraă19,00ăînăvedereaăînregistr<rii,ămultiplic<riiă
șiădifuz<riiălor. 
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