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DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Siliştea  în ședință ordinară de lucru la data 

de 27 ianuarie 2023 
 

 
MIHAI SOARE - primarul comunei Siliştea, judeţul Constanţa; 
Având în vedere prevederile art. 133, alin.(1), art.134, alin.(1) lit „a”, art. 134, alin.(2), art. 134, 

alin.(3), lit.„a”, art. 134, alin,(5), art.135, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 196, alin.(1), lit.b” şi art.197, alin.(1) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

 
 
 

DISPUN: 
 

Art.1(1) – Se convoacă Consiliul Local al comunei Siliștea în şedinţă ordinară de lucru pentru 
data de 27 ianuarie 2023 ora 8:30,  desfășurată cu participarea fizică a consilierilor locali în sala de 
ședințe din cadrul Căminului Cultural Siliştea și online prin intermediul aplicației facebook. 

 (2) – Proiectul ordinii de zi al ședinței este prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din 
prezenta dispoziție 

Art.2 – Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi preluate de la secretarul general al 
comunei sau pot fi pot fi consultate pe site-ul Primăriei comunei Siliștea (www.primaria – silistea.ro) 
la Secțiunea ” Monitorul Oficial Local ”. 

Art.3 – Consilierii locali sunt invitați să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor 
de hotărâri. 

Art.4 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează secretarul general al 
comunei. 

Art.5 – Prezenta dispoziție se comunică prin intermediul secretarului general al comunei 
Siliștea, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Constanța, consilierilor locali ai comunei 
Siliștea și se aduce la cunoștință publică prin publicarea în Monitorul Oficial Local. 
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                                     Anexă la Dispoziția primarului comunei Siliștea nr.3 din 20.01.2023    
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
al sedinței ordinare din data de 27 ianuarie 2023 

 
 

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; 
Aviz: Comisia de specialitate privind programe de dezvoltare economico-socială, buget – 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
gospodărirea apelor, protecţia mediului, servicii, comerţ; 

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; 
Aviz: Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate, cultură,culte, protecţie socială, 

activităţi sportive şi de agrement; 
          Comisia de specialitate privind administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 

liniştii publice, respectarea drepturilor cetăţeneşti; 
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; 
Aviz: Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate, cultură,culte, protecţie socială, 

activităţi sportive şi de agrement; 
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; 
Aviz: Comisia de specialitate privind programe de dezvoltare economico-socială, buget – 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
gospodărirea apelor, protecţia mediului, servicii, comerţ;  

Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate, cultură,culte, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement; 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului și a Actului Constitutiv al Asociației 
de Dezvotare Intercomunitară ”Apă-Canal Constanța”; 

Iniţiator: Mihai Soare – primarul comunei; 
Aviz: Comisia de specialitate privind programe de dezvoltare economico-socială, buget – 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
gospodărirea apelor, protecţia mediului, servicii, comerţ;  

Comisia de specialitate privind administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, respectarea drepturilor cetăţeneşti; 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL CONSTANŢA 
COMUNA SILIŞTEA 

PRIMAR 
 



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului  local pe anul 2022 
Iniţiator: Mihai Soare – primarul comunei; 
Aviz: Comisia de specialitate privind programe de dezvoltare economico-socială, buget – 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
gospodărirea apelor, protecţia mediului, servicii, comerţ;  

Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate, cultură,culte, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement; 

Comisia de specialitate privind administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, respectarea drepturilor cetăţeneşti; 

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; 
Aviz: Comisia de specialitate privind programe de dezvoltare economico-socială, buget – 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
gospodărirea apelor, protecţia mediului, servicii, comerţ;  

Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate, cultură,culte, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement; 

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; 
Aviz: Comisia de specialitate privind programe de dezvoltare economico-socială, buget – 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
gospodărirea apelor, protecţia mediului, servicii, comerţ;  

Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate, cultură,culte, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement; 

Comisia de specialitate privind administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi liniştii 
publice, respectarea drepturilor cetăţeneşti; 

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; 
Aviz: Comisia de specialitate privind administraţia publică locală, juridică, apărarea ordinii şi 

liniştii publice, respectarea drepturilor cetăţeneşti; 
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; 
Aviz: Comisia de specialitate privind programe de dezvoltare economico-socială, buget – 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
gospodărirea apelor, protecţia mediului, servicii, comerţ;  

Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate, cultură,culte, protecţie socială, activităţi 
sportive şi de agrement; 

12. Diverse 
▪ prezentarea Raportului asupra activităţii desfăşurate de asistenţii personali ai 

persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2022 – Compartiment asistență socială 
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