
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL ROŞIORII DE VEDE 

P R I M A R 

D I S P O Z I Ţ I E 

 

Privind: convocarea Consiliului Local al Municipiului Roşiorii de Vede în şedinţa 

ordinară  de lucru. 

 Primarul Municipiului Roşiorii de Vede, jud. Teleorman. 

 Având în vedere: 

- proiectele de hotărâre depuse la Serviciul Cancelaria Autorităţii; 

În temeiul art. 39 alin. (1) şi art. 68 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice 

locale,  republicată, 

                         

      D I S P U N E: 

 

 Art.1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Roşiorii de Vede în şedinţa 

ordinară  de lucru în ziua de  21.04.2016 orele  15 00. 

Şedinţa se va desfăşura  în sala nr. 17 din Primăria Municipiului – str. Dunării nr. 58. 

 

Art.2.  Proiectul ordinii de zi este următorul: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului local privind amplasarea și 

autorizarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Roșiorii de Vede;  

 Inițiator Primar 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu ordinea de prioritate a solicitanților 

de locuințe pentru tineri, destinate închirierii, ce întrunesc criteriile de acces pentru o locuință 

cu chirie ANL, din municipiul Roșiorii de Vede și aprobarea listei cu solicitările respinse, 

pentru care se propune arhivarea;  

Inițiator Primar 

 3. Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de închiriere înregistrat sub nr. 

2291/01.01.2001; 

Inițiator Primar 

 4. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare, a comisiei de 

soluționare a contestațiilor  și aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a celei 

de a treia evaluări a managementului Direcției pentru Cultură, Educație, Creație și Sport – 

instituție publică de interes local, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Roșiorii de 

Vede ; 

Inițiator Primar 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

“CONSTRUIRE LOCUINȚĂ P+1E  - Municipiul Roșiorii de Vede” str. Mihai Bravu nr. 1, 

1A, 3;  

Inițiator Primar 



 

  

 

 6. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu din imobilul situat în str. N. 

Bălcescu, nr. 10, cu destinația de sediu filială partid politic – Partidul Mișcarea Populară 

Organizația Județeană Teleorman ; 

Inițiator Primar 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui raport de evaluare; 

Inițiator Primar 

 8. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui teren în suprafață 

de 30 mp., situat în Municipiul Roșiorii de Vede, str. Mihail Kogălniceanu cu destinația de 

parcare publică pentru agenții economici ; 

Inițiator Primar 

  9. Proiect de  hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 51/2016 referitoare 

la aprobarea structurii organizatorice, de personal, a organigramei și statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al primarului Municipiului Roșiorii de Vede și structurilor 

subordonate consiliului local precum și a Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

aparatului de specialitate al primarului Municipiul Roșiorii de Vede; 

Inițiator Primar 

          10. Proiect de  hotărâre privind aprobarea contului  anual de execuție al bugetului 

instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local, al bugetului creditelor 

interne și al bugetului fondurilor externe nerambursabile la 31.12.2015; 

Inițiator Primar 

          11. Proiect de  hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție al bugetului instituțiilor 

publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii întocmite pe cele două 

secțiuni pentru trimestru I al anului 2016; 

Inițiator Primar 

         12. Probleme diverse, interpelări 

  

Art.3. Prezenta se comunică, în termen legal, autorităţilor şi persoanelor interesate, 

prin grija secretarului municipiului şi se aduce la cunoştinţă publică prin mass-media sau prin 

orice alt mijloc de  publicitate.  

 

 

                        PRIMAR                        AVIZAT PENTRU  LEGALITATE 

                CRISTIAN DUICĂ                                                 SECRETAR 

                                                                                               CÎŢA MIOARA IULIA 
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