
 

 

 

ROMANIA 

JUDETUL DAMBOVITA 

COMUNA SALCIOARA  

PRIMAR 

 

D I S P O Z I T I E 

 

privind convocarea membrilor Consiliului Local al comunei Salcioara  

în ședință ordinară  

 

 

Primarul comunei Salcioara ,judetul Dambovita, 

    Având în vedere : 

-  art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. ”a”,alin (3) lit.a, alin. (5), și respectiv art. 135 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ,cu 

modificarile si republicarile ulterioare, 

 

în temeiul art. 155 alin. (1) lit. ”b”, alin. (3) lit. ”b”, ale 196 alin. (1) lit. ”b” precum și cele ale 

art. 197 alin. (1) și alin. (4), art. 198 alin. (1) și alin. (2) și respectiv cele ale art. 200 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019   

privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,  

 

 

 

 

 

    D I S P U N E 

 

 

      Art. 1. (1) Se convoacă Consiliul Local al Comunei Salcioara, în ședință ordinară de lucru, 

in data de 31.01.2023, ora 1600, cu participarea fizica a consilierilor ,la sediul său (sala de ședințe), 

situat  in sat Banesti , conform documentului de convocare, întocmit sub forma anexei care face parte 

integrantă din prezenta dispoziție.  

 (2) Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local este redactat de către secretarul 

general al unităţii administrativ-teritoriale şi compartimentele de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, ca anexă la documentul de convocare prevăzut la alin. (1) la propunerea 

primarului, în condiţiile legii. 

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. 

Art. 3. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local vor fi puse la 

dispoziția membrilor Consiliului Local al Comunei Salcioara, în format letric, prin intermediul mapei 

de sedință, comunicată sub semnatură privată. 

Art. 4. Prezenta dispoziţie poate fi 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 modificările 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 pe pagina oficiala a institutiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALCIOARA  

Nr.  17 

DATA 25.01.2023 

 

 

 

 

                                             PRIMAR 

 

 

 

 

 

 

VIZAT DE  LEGALITATE, 

SECRETAR GENERALCOMUNA  

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   Anexă la Dispoziţia primarului comunei Salcioara nr .  17  din 25.01.2023 

 

 

       

 

  

C O N V O C A T O R 

 

 

 În conformitate dispozițiile art. 134 alin. (1) lit. ”a”, alin. (3) lit. ”a” și alin. (5) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu 

prevederile Dispoziţiei primarului comunei Salcioara nr.  17 din  25.01.2023,  se convoacă 

Consiliul Local al Comunei Salcioara, în ședință ordinară  31.01.2023, ora 16 00, la sediul său 

(sala de ședințe), situata  in satul Banesti , cu următorul 

 

 

 

 

PROIECT DE ORDINE DE ZI 

 

 

  Proiecte de hotărâri: 

 

1 .Proiect de hotarare privind  aprobare executie bugetara la data de 30 septembrie 2022  – 

initiator Primar 

Documente atașate:  

 

▪ Referatul de aprobare al primarului Comunei Salcioara, județul Dâmbovița, ca 

instrument de prezentare şi motivare, semnat în calitatea sa de inițiator , 

▪ Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

întocmit de Dragne Rodica  .; 

▪ Avizele cu caracter consultativ ale:  

✓ Comisiei de specialitate nr. 1      

Susţine: președintele comisiei, 

✓ Comisiei de specialitate nr. 2   

Susţine: președintele comisiei,  

✓ Comisiei de specialitate nr. 3   

Susţine: președintele comisiei, 

 

▪ Alte documente prevăzute de legislaţie 

Prezintă: inițiator primar. 

Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi supus 

dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. 8 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Cvorumul necesar adoptării: majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor locali în funcţie: 8 

 Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin  ridicarea mâinii. 

 

 

 

2. Proiect de hotarare privind  aprobare executie bugetara la data de 31 decembrie 2022  – 

initiator Primar 

Documente atașate:  



 

▪ Referatul de aprobare al primarului Comunei Salcioara, județul Dâmbovița, ca 

instrument de prezentare şi motivare, semnat în calitatea sa de inițiator , 

▪ Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

întocmit de Dragne Rodica  .; 

▪ Avizele cu caracter consultativ ale:  

✓ Comisiei de specialitate nr. 1      

Susţine: președintele comisiei, 

✓ Comisiei de specialitate nr. 2   

Susţine: președintele comisiei,  

✓ Comisiei de specialitate nr. 3   

Susţine: președintele comisiei, 

 

▪ Alte documente prevăzute de legislaţie 

Prezintă: inițiator primar. 

Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi supus 

dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. 8 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Cvorumul necesar adoptării: majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor locali în funcţie: 8 

 Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin  ridicarea mâinii. 

 

 

 

3.Proiect de hotarare  validare dispozitie nr.  4 /2023 privind  acoperirea definitiva a 

deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Salcioara   

pe anul 2022 -initiator Primar 

   

Documente atașate:  

▪ Referatul de aprobare al primarului Comunei Salcioara, județul Dâmbovița, ca 

instrument de prezentare şi motivare, semnat în calitatea sa de inițiator , 

▪ Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

întocmit de contabil .; 

▪ Avizele cu caracter consultativ ale:  

✓ Comisiei de specialitate nr. 1      

Susţine: președintele comisiei, 

✓ Comisiei de specialitate nr. 2   

Susţine: președintele comisiei,  

✓ Comisiei de specialitate nr. 3   

Susţine: președintele comisiei, 

 

▪ Alte documente prevăzute de legislaţie 

Prezintă: inițiator primar. 

Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi supus 

dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. 8 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Cvorumul necesar adoptării: majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor locali în funcţie: 8 

 Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin  ridicarea mainii 

 

 

4 .Proiect de hotarare   privind  aprobarea bugetului local pe anul 2023  – initiator Primar  

   

Documente atașate:  

▪ Referatul de aprobare al primarului Comunei Salcioara, județul Dâmbovița, ca 

instrument de prezentare şi motivare, semnat în calitatea sa de inițiator , 

▪ Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

întocmit de  contabil  .; 



 

▪ Avizele cu caracter consultativ ale:  

✓ Comisiei de specialitate nr. 1      

Susţine: președintele comisiei, 

✓ Comisiei de specialitate nr. 2   

Susţine: președintele comisiei,  

✓ Comisiei de specialitate nr. 3   

Susţine: președintele comisiei, 

 

▪ Alte documente prevăzute de legislaţie 

Prezintă: inițiator primar. 

Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi supus 

dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. 8 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Cvorumul necesar adoptării: majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor locali în funcţie: 8 

 Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin  ridicarea  

 

 

 5. Proiect de hotarare privind decontarea contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru 

transportul între localitatea în care functionarii publici si personalul contractual din cadrul 

Primariei Comunei Salcioara  îşi au domiciliul și localitatea unde se află locul de muncă al 

acestora, respectiv Comuna Salcioara , județul Dambovita  

Referatul de aprobare al primarului Comunei Salcioara, județul Dâmbovița, ca instrument de 

prezentare şi motivare, semnat în calitatea sa de inițiator , 

▪ Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

întocmit de  contabil .; 

▪ Avizele cu caracter consultativ ale:  

✓ Comisiei de specialitate nr. 1      

Susţine: președintele comisiei, 

✓ Comisiei de specialitate nr. 2   

Susţine: președintele comisiei,  

✓ Comisiei de specialitate nr. 3   

Susţine: președintele comisiei, 

 

▪ Alte documente prevăzute de legislaţie 

Prezintă: inițiator primar. 

Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi supus 

dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. 8 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Cvorumul necesar adoptării: majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor locali în funcţie: 8 

 Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin  ridicarea  

 

 

6 .  Proiect de hotarare  privind modificarea anexei 2 la  Hotararea  nr.11 /31.01.2018 a  

Consiliului local Salcioara , judetul Dambovita  privind stabilirea salariilor de baza ce se vor 

acorda  functionarilor publici si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate 

al Primarului comunei  Salcioara   – initiator Primar  

  

                Referatul de aprobare al primarului Comunei Salcioara, județul Dâmbovița, ca instrument 

de prezentare şi motivare, semnat în calitatea sa de inițiator , 

▪ Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

întocmit de  secretar general / responsabil resurse umane .; 

▪ Avizele cu caracter consultativ ale:  

✓ Comisiei de specialitate nr. 1      



Susţine: președintele comisiei, 

✓ Comisiei de specialitate nr. 2   

Susţine: președintele comisiei,  

✓ Comisiei de specialitate nr. 3   

Susţine: președintele comisiei, 

▪ Alte documente prevăzute de legislaţie 

Prezintă: inițiator primar. 

Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi supus 

dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. 8 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Cvorumul necesar adoptării: majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor locali în funcţie: 8 

 Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin  ridicarea  

 

 

7. proiect de hotarare aprobarea transformării unui post vacant  din cadrul Compartimentului 

Administrativ, din paznic treapta I (G) , în muncitor treapta I (G)   – initiator Primar 

Documente atașate:  

 

▪ Referatul de aprobare al primarului Comunei Salcioara, județul Dâmbovița, ca 

instrument de prezentare şi motivare, semnat în calitatea sa de inițiator , 

▪ Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

întocmit de Ion Veronica – resurse umane  .; 

▪ Avizele cu caracter consultativ ale:  

✓ Comisiei de specialitate nr. 1      

Susţine: președintele comisiei, 

✓ Comisiei de specialitate nr. 2   

Susţine: președintele comisiei,  

✓ Comisiei de specialitate nr. 3   

Susţine: președintele comisiei, 

 

▪ Alte documente prevăzute de legislaţie 

Prezintă: inițiator primar. 

Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi supus 

dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. 8 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Cvorumul necesar adoptării: majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor locali în funcţie: 8 

 Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin  ridicarea mâinii 

 

 

8. Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2023 – 2024 – 

initiator primar  Parvu Valentin  

Documente atașate:  

▪ Referatul de aprobare al primarului Comunei Salcioara, județul Dâmbovița, ca 

instrument de prezentare şi motivare, semnat în calitatea sa de inițiator , 

▪ Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

întocmit de Ion Veronica – resurse umane  .; 

▪ Avizele cu caracter consultativ ale:  

✓ Comisiei de specialitate nr. 1      

Susţine: președintele comisiei, 

✓ Comisiei de specialitate nr. 2   

Susţine: președintele comisiei,  

✓ Comisiei de specialitate nr. 3   

Susţine: președintele comisiei, 

 



 

▪ Alte documente prevăzute de legislaţie 

Prezintă: inițiator primar. 

Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi supus 

dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. 8 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Cvorumul necesar adoptării: majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor locali în funcţie: 8 

 Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin  ridicarea mâinii. 

9. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta  

▪    Referatul de aprobare al primarului Comunei Salcioara, județul Dâmbovița, ca 

instrument de prezentare şi motivare, semnat în calitatea sa de inițiator , 

▪ Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

întocmit de Ion Veronica – resurse umane  .; 

▪ Avizele cu caracter consultativ ale:  

✓ Comisiei de specialitate nr. 1      

Susţine: președintele comisiei, 

✓ Comisiei de specialitate nr. 2   

Susţine: președintele comisiei,  

✓ Comisiei de specialitate nr. 3   

Susţine: președintele comisiei, 

▪ Alte documente prevăzute de legislaţie 

Prezintă: inițiator primar. 

Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi supus 

dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. 8 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Cvorumul necesar adoptării: majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor locali în funcţie: 8 

 Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin  ridicarea mâinii 

-RAPORT SEMESTRIAL  SOLUTIONARE PETITII  

-RAPORT TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADMINISTRATIA PUBLICA 

CONFORM L.52/2003 – PERIOADA DE RAPORTARE 01 IANUARIE 2022 – 31 

DECEMBRIE 2022. 

-RAPORT  ACTIVITATE  CONSILIERI 2022 

-RAPORT  PRIMAR 2022 

 Prevederi generale: 

 Şedinţa consiliului local astfel convocată în condițiile legii, cât și în raport de prezentul 

document de convocare este publică. 

 Cvorumul şedinţei consiliului local: ședinţa consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa 

majorităţii consilierilor locali în funcţie. 

 Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie, cu excepţia cazului în care aceştia 

absentează motivat. Absenţa este considerată motivată în condițiile art. 137 alin. 2 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Desfăşurarea şedinţelor consiliului local se realizează în condiţiile art. 138 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ. 

 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. 

Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local vor fi puse la 

dispoziția membrilor Consiliului Local al Municipiului al Comunei Salcioara, în format letric, prin 

intermediul mapei de sedință, comunicată sub semnatură privată. 

 

 

       Primar, 

      

V. PARVU  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Nr. ex.: 14 

Nr. ex. de difuzat: 13 

 

 

Modalitatea prin care sunt puse la dispoziţia consilierilor locali, potrivit opţiunilor acestora, 

materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, conform prevederilor art. 134 alin. (5) lit. ”d” din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ 

 

NR. 

CRT. 
NUME ȘI PRENUME 

 CONSILIER LOCAL 

SEMNĂTURA  DE 

PRIMIRE A MAPEI 

DE ȘEDINȚĂ  

ÎN FORMAT 

LETRIC 

DATA  OBSERVAȚII 

1. RIZEA VIRGIL      

2. AMUZA MARIAN     

3. ALEXANDRU ROMULUS     

4. POSTOLACHE AURA      

5.            SPIREA  MANUEL     

6. NAE  DORINA      

7. PETRE  NICOLAE      

8.         CHIRITA  SORIN     

9. STEFANESCU  CRISTIAN      

10. DOBRE FLORENTINA      

11.       GEORGHE GEORGIANA      

12       PERPELEA  ADRIAN    

13 MATEI RADU     

 

 

 

 

 



 

Secretar general, 

                                                                       E. Paraschiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexă la Convocatorul ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Salcioara   

din data de  01.02. 2023 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a  şedinţei ordinare a Consiliului local al Comunei Salcioara  

                                            din data de  01. 02. 2023, ora 16ºº 

 

 

 

  Proiecte de hotărâri: 

 

 

 

1 .Proiect de hotarare privind  aprobare executie bugetara la data de 30 septembrie 2022  – 

initiator Primar 

Documente atașate:  

 

▪ Referatul de aprobare al primarului Comunei Salcioara, județul Dâmbovița, ca 

instrument de prezentare şi motivare, semnat în calitatea sa de inițiator , 

▪ Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

întocmit de Dragne Rodica  .; 

▪ Avizele cu caracter consultativ ale:  

✓ Comisiei de specialitate nr. 1      

Susţine: președintele comisiei, 

✓ Comisiei de specialitate nr. 2   

Susţine: președintele comisiei,  

✓ Comisiei de specialitate nr. 3   

Susţine: președintele comisiei, 

 

▪ Alte documente prevăzute de legislaţie 

Prezintă: inițiator primar. 

Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi supus 

dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. 8 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Cvorumul necesar adoptării: majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor locali în funcţie: 8 



 Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin  ridicarea mâinii. 

 

 

2. 1 .Proiect de hotarare privind  aprobare executie bugetara la data de 31 decembrie 2022  – 

initiator Primar 

Documente atașate:  

 

▪ Referatul de aprobare al primarului Comunei Salcioara, județul Dâmbovița, ca 

instrument de prezentare şi motivare, semnat în calitatea sa de inițiator , 

▪ Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

întocmit de Dragne Rodica  .; 

▪ Avizele cu caracter consultativ ale:  

 

✓ Comisiei de specialitate nr. 1      

Susţine: președintele comisiei, 

✓ Comisiei de specialitate nr. 2   

Susţine: președintele comisiei,  

✓ Comisiei de specialitate nr. 3   

Susţine: președintele comisiei, 

 

▪ Alte documente prevăzute de legislaţie 

Prezintă: inițiator primar. 

Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi supus 

dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. 8 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Cvorumul necesar adoptării: majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor locali în funcţie: 8 

 Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin  ridicarea mâinii. 

 

 

   

Documente atașate:  

▪ Referatul de aprobare al primarului Comunei Salcioara, județul Dâmbovița, ca 

instrument de prezentare şi motivare, semnat în calitatea sa de inițiator , 

▪ Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

întocmit de contabil .; 

▪ Avizele cu caracter consultativ ale:  

✓ Comisiei de specialitate nr. 1      

Susţine: președintele comisiei, 

✓ Comisiei de specialitate nr. 2   

Susţine: președintele comisiei,  

✓ Comisiei de specialitate nr. 3   

Susţine: președintele comisiei, 

 

▪ Alte documente prevăzute de legislaţie 

Prezintă: inițiator primar. 

Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi supus 

dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. 8 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Cvorumul necesar adoptării: majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor locali în funcţie: 8 

 Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin  ridicarea  

 

 

4 .Proiect de hotarare   privind  aprobarea bugetului local pe anul 2023  – initiator Primar  

   



Documente atașate:  

▪ Referatul de aprobare al primarului Comunei Salcioara, județul Dâmbovița, ca 

instrument de prezentare şi motivare, semnat în calitatea sa de inițiator , 

▪ Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

întocmit de  contabil  .; 

▪ Avizele cu caracter consultativ ale:  

✓ Comisiei de specialitate nr. 1      

Susţine: președintele comisiei, 

✓ Comisiei de specialitate nr. 2   

Susţine: președintele comisiei,  

✓ Comisiei de specialitate nr. 3   

Susţine: președintele comisiei, 

 

▪ Alte documente prevăzute de legislaţie 

Prezintă: inițiator primar. 

Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi supus 

dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. 8 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Cvorumul necesar adoptării: majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor locali în funcţie: 8 

 Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin  ridicarea  

 

 

 5. privind decontarea contravalorii cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care 

functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei Comunei Salcioara  îşi au domiciliul și 

localitatea unde se află locul de muncă al acestora, respectiv Comuna Salcioara , județul Dambovita  

                      Referatul de aprobare al primarului Comunei Salcioara, județul Dâmbovița, ca 

instrument de prezentare şi motivare, semnat în calitatea sa de inițiator , 

▪ Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

întocmit de  contabil .; 

▪ Avizele cu caracter consultativ ale:  

✓ Comisiei de specialitate nr. 1      

Susţine: președintele comisiei, 

✓ Comisiei de specialitate nr. 2   

Susţine: președintele comisiei,  

✓ Comisiei de specialitate nr. 3   

Susţine: președintele comisiei, 

 

▪ Alte documente prevăzute de legislaţie 

Prezintă: inițiator primar. 

Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi supus 

dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. 8 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Cvorumul necesar adoptării: majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor locali în funcţie: 8 

 Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin  ridicarea  

 

 

6 .   Privind modificarea anexei 2 la  Hotararea  nr.11 /31.01.2018 a  Consiliului local Salcioara , 

judetul Dambovita  privind stabilirea salariilor de baza ce se vor acorda  functionarilor publici 

 si personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei  

Salcioara   – initiator Primar  

  

Referatul de aprobare al primarului Comunei Salcioara, județul Dâmbovița, ca instrument de 

prezentare şi motivare, semnat în calitatea sa de inițiator , 



▪ Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

întocmit de  secretar general / responsabil resurse umane .; 

▪ Avizele cu caracter consultativ ale:  

✓ Comisiei de specialitate nr. 1      

Susţine: președintele comisiei, 

✓ Comisiei de specialitate nr. 2   

Susţine: președintele comisiei,  

✓ Comisiei de specialitate nr. 3   

Susţine: președintele comisiei, 

▪ Alte documente prevăzute de legislaţie 

Prezintă: inițiator primar. 

Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi supus 

dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. 8 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Cvorumul necesar adoptării: majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor locali în funcţie: 8 

 Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin  ridicarea  

 

 

7. proiect de hotarare aprobarea transformării unui post vacant  din cadrul Compartimentului 

Administrativ, din paznic treapta I (G) , în muncitor treapta I (G)   – initiator Primar 

Documente atașate:  

 

▪ Referatul de aprobare al primarului Comunei Salcioara, județul Dâmbovița, ca 

instrument de prezentare şi motivare, semnat în calitatea sa de inițiator , 

▪ Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

întocmit de Ion Veronica – resurse umane  .; 

▪ Avizele cu caracter consultativ ale:  

✓ Comisiei de specialitate nr. 1      

Susţine: președintele comisiei, 

✓ Comisiei de specialitate nr. 2   

Susţine: președintele comisiei,  

✓ Comisiei de specialitate nr. 3   

Susţine: președintele comisiei, 

 

▪ Alte documente prevăzute de legislaţie 

Prezintă: inițiator primar. 

Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi supus 

dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. 8 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Cvorumul necesar adoptării: majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor locali în funcţie: 8 

 Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin  ridicarea mâinii. 

 

 

8. proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul scolar 2023 – 2024 – initiator 

primar  Parvu Valentin  

Documente atașate:  

 

▪ Referatul de aprobare al primarului Comunei Salcioara, județul Dâmbovița, ca 

instrument de prezentare şi motivare, semnat în calitatea sa de inițiator , 

▪ Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

întocmit de Ion Veronica – resurse umane  .; 

▪ Avizele cu caracter consultativ ale:  

✓ Comisiei de specialitate nr. 1      

Susţine: președintele comisiei, 



✓ Comisiei de specialitate nr. 2   

Susţine: președintele comisiei,  

✓ Comisiei de specialitate nr. 3   

Susţine: președintele comisiei, 

 

▪ Alte documente prevăzute de legislaţie 

Prezintă: inițiator primar. 

Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi supus 

dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. 8 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 Cvorumul necesar adoptării: majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor locali în funcţie: 8 

 Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin  ridicarea mâinii. 

9. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, referat aprobare ,raport. 

-RAPORT SEMESTRIAL  SOLUTIONARE PETITII  

-RAPORT TRANSPARENTA DECIZIONALA IN ADMINISTRATIA PUBLICA 

CONFORM L.52/2003 – PERIOADA DE RAPORTARE 01 IANUARIE 2022 – 31 

DECEMBRIE 2022. 

-RAPORT  ACTIVITATE  CONSILIERI 2022 

-RAPORT  PRIMAR 2022 

 Prevederi generale: 

  

 Şedinţa consiliului local astfel convocată în condițiile legii, cât și în raport de prezentul 

document de convocare este publică. 

 Cvorumul şedinţei consiliului local: ședinţa consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa 

majorităţii consilierilor locali în funcţie. 

 Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie, cu excepţia cazului în care aceştia 

absentează motivat. Absenţa este considerată motivată în condițiile art. 137 alin. 2 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

 

 Desfăşurarea şedinţelor consiliului local se realizează în condiţiile art. 138 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ. 

 

 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. 

Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local vor fi puse la 

dispoziția membrilor Consiliului Local al Municipiului al Comunei Salcioara, în format letric, prin 

intermediul mapei de sedință, comunicată sub semnatură privată. 

 

 

 

 

 

 

 

       Primar, 

Redactat, 

Secretar general  

jr. E. Paraschiva  

 

COMPARTIMENT    

                                      Contabilitate  - Resurse umane 

                                  

                                               



 


