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ANUNŢ 
   
 
  

În conformitate cu prevederile art. 135, alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ se aduce la cunoştinţă publică convocarea Consiliului Local al 
comunei Siliştea  în şedinţa ordinară de lucru la data de 27 ianuarie 2023, ora 8:30, în sala de 
ședințe din cadrul Căminului Cultural Siliştea, cu următorul PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei din data data de 5 ianuarie 2023; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal 

(PUZ) şi a  Regulamentului Local de Urbanism (RLU) aferent, în vederea realizării investiţiei ”Parc 
Siliștea 3 – UAT Siliștea”, județul Constanța, iniţiată de către SC MONSSON TRADING SRL ; 

Iniţiator: Mihai Soare – primarul comunei; 
3. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat din comuna Siliștea pentru anul școlar 2023-2024; 
Iniţiator: Mihai Soare – primarul comunei; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă către beneficiarii de ajutor social din comuna Siliştea pe anul 
2023; 

Iniţiator: Mihai Soare – primarul comunei; 
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului terenurilor disponibile care pot fi 

atribuite în folosință gratuită potrivit Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuinţe proprietate personală; 

Iniţiator: Mihai Soare – primarul comunei; 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului și a Actului Constitutiv al Asociației de 

Dezvotare Intercomunitară ”Apă-Canal Constanța”; 
Iniţiator: Mihai Soare – primarul comunei; 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului  local pe anul 2022 
Iniţiator: Mihai Soare – primarul comunei; 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturile băneşti aferente personalului didactic care 

solicită cheltuieli de deplasare pe luna decembrie 2022; 
Iniţiator: Mihai Soare – primarul comunei; 
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza și a coeficienților de ierarhizare a  

funcțiilor publice și contractuale  din cadrul  aparatului de specialitate al primarului comunei 
Siliștea, județul Constanța; 

Iniţiator: Mihai Soare – primarul comunei; 
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10. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al 
comunei Siliștea care vor face parte din comisia de evaluare a performanţelor profesionale 
individuale ale secretarului general al comunei Siliștea; 

Iniţiator: Mihai Soare – primarul comunei; 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului  manifestărilor cultural-artistice care 

se vor desfăşura în comuna Siliştea în anul 2023; 
Iniţiator: Mihai Soare – primarul comunei; 
12. Diverse 
▪ prezentarea Raportului asupra activităţii desfăşurate de asistenţii personali ai 

persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2021 – Compartiment asistență socială 
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