
ROMANIA 
       JUDETUL VRANCEA 
       COMUNA  SLOBOZIA CIORASTI 
        PRIMAR   

D I S P O Z I T I A  Nr.53  
din data de 20 .04.2018 

 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Slobozia Ciorasti, judeţul Vrancea, în şedinţã 
ordinarã  
 

Primarul comunei Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea, 
- vãzând art. 39,  alin. 1, art. 68, alin 1, art. 115 alin. 1, lit. a  din Legea nr. 215/2001 

privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 
 

D I S P U N E: 
Art. unic. Convocarea membrilor Consiliului Local al comunei Slobozia Ciorasti în şedinţã 

ordinarã la data de 27.04.2018, ora 11.00, în sala de şedinţe a Primariei comunei Slobozia 
Ciorasti, cu urmãtoarea ordine de zi : 
 
 1. Proiect de hotãrâre  privind aprobarea contului anual de executie   a  bugetului local al 
comunei Slobozia Ciorasti, judetul Vrancea, pe anul 2017 ; 

Iniţiator : Elena Gîrneata, primar 
 
2. Proiect de hotãrâre privind aprobarea executiei  bugetului local al comunei Slobozia Ciorasti, 
judetul Vrancea, pe trimestrul I al anului 2018. 

Iniţiator : Elena Gîrneata, primar 
 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii imobilului ,, cabinet medical M.G.Dr. 
Plantos Gabriela si terenul aferent’’ compus din suprafata de 243 mp teren curti constructii si 
constructia,,Cabinet medical uman’’ in suprafata construita la sol = 104,95 mp, Su = 79,77 mp, 
situat in intravilanul localitatii Slobozia Ciorasti ,in vederea implementarii unui proiect de 
consolidare/reabilitare/modernizare/dotare Dispensar Uman prin  Programul National de 
Dezvoltare Locala PNDL; 

Iniţiator : Elena Gîrneata, primar 
 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al 
Compartimentului  de Asistenta Sociala organizat la nivelul comunei Slobozia Ciorasti ;  
 

Iniţiator : Elena Gîrneata, primar 
 

5. Proiect de hotãrâre  privind rectificarea  bugetului local al comunei Slobozia Ciorasti si 
modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2018 ; 
 

Iniţiator : Elena Gîrneata, primar 
 
a)  Prezentarea Raportului de activitate al primarului  comunei Slobozia Ciorasti, judetul 
Vrancea pe anul 2017 ; 
b) Prezentarea Raportului de activitate al viceprimarului comunei Slobozia Ciorasti, judetul 
Vrancea, pe anul 2017 ; 
 
        Primar,                                                                                            Avizat, 

                                                                      pt.  Secretar al comunei 
Elena Gîrneată                                                                                 Carmen Lupu  



 


