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Nr.                      /21.01.2021 
 

ANUNȚ 
 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, republicată, aducem la cunoștința publicului: 

 

PROIECTUL ORDINII   DE   ZI: 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință 

 Iniţiator: Primar domnul Gheorghe MANTA 

✓ Se trimite proiectul spre avizare către comisia de specialitate a Consiliului local 

Chirnogeni nr. 3 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului de funcționare și dezvoltare 

pentru trimestrul IV al anului 2020 

Iniţiator: Primar domnul Gheorghe MANTA 

✓ Se trimite proiectul spre avizare către comisia de specialitate a Consiliului local 

Chirnogeni nr. 1 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind activitatea asistenților 

personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav, în perioada  iulie-

decembrie 2020 

Iniţiator: Primar domnul Gheorghe MANTA 

✓ Se trimite proiectul spre avizare către comisiile de specialitate ale Consiliului local 

Chirnogeni nr. 2 și 3  

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local 

pe anul 2021, conform Legii nr. 416/2001 

    Iniţiator: Primar domnul Gheorghe MANTA 

✓ Se trimite proiectul spre avizare către comisiile de specialitate ale Consiliului local 

Chirnogeni nr. 1, 2 și 3  

 

5. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 

preuniversitar de stat de la nivelul comunei Chirnogeni care vor funcționa în anul 

școlar 2021-2022  

    Iniţiator: Primar domnul Gheorghe MANTA 

✓ Se trimite proiectul spre avizare către comisiile de specialitate ale Consiliului local 

Chirnogeni nr. 1, 2 și 3  

 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului burselor de merit, de studiu și de 

ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din comuna 
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Chirnogeni, care se acordă în anul școlar 2020-2021, conform H.C.L nr. 

52/26.11.2020   

    Iniţiator: Primar domnul Gheorghe MANTA 

✓ Se trimite proiectul spre avizare către comisiile de specialitate ale Consiliului local 

Chirnogeni nr. 1, 2 și 3  

 

7. Proiect de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiție “MODERNIZARE ȘI REABILITARE STRĂZI ÎN 

COMUNA CHIRNOGENI, JUDEȚUL CONSTANȚA” 

Iniţiator: Primar domnul Gheorghe MANTA 

✓ Se trimite proiectul spre avizare către comisiile de specialitate ale Consiliului local 

Chirnogeni nr. 1 și 3  

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 1 la Documentul de 

Poziție, avizarea Documentației de atribuire a contractului de delegare, prin 

concesiune, a gestiunii serviciului de salubrizare aferent Proiectului „Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor în Județul Constanța” și acordarea unor mandate 

Iniţiator: Primar domnul Gheorghe MANTA 

✓ Se trimite proiectul spre avizare către comisiile de specialitate ale Consiliului local 

Chirnogeni nr. 1 și 3  

 

9. Proiect de hotărâre privind declararea unor bunuri ca fiind de uz și de interes public 

local al comunei Chirnogeni, județul Constanța, actualizarea, modificarea și 

completarea  inventarului domeniului public și privat la 31.12.2020 

Iniţiator: Primar domnul Gheorghe MANTA 

✓ Se trimite proiectul spre avizare către comisiile de specialitate ale Consiliului local 

Chirnogeni nr. 1, 2 și 3  

 

10. Proiect de hotărâre privind scoaterea din funcțiune și casarea unor mijloace fixe și 

obiecte de inventar, proprietate privată a comunei Chirnogeni în urma inventarierii 

anuale la 31.12.2020 

Iniţiator: Primar domnul Gheorghe MANTA 

✓ Se trimite proiectul spre avizare către comisiile de specialitate ale Consiliului local 

Chirnogeni nr. 1, 2 și 3  

 

11. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii 

Consiliului Local Chirnogeni nr. 48/31.08.2015 și Hotărârii Consiliului Local 

Chirnogeni nr. 25/31.03.2017 

Iniţiator: Primar domnul Gheorghe MANTA 

✓ Se trimite proiectul spre avizare către comisiile de specialitate ale Consiliului local 

Chirnogeni nr. 1 și 3  

 

12. Diverse 

 
 

Proiectele de hotărâre împreună cu documentația de bază pot fi consultate: 

▪ Pe site-ul primăriei comunei Chirnogeni la adresa www.primaria-chirnogeni.ro, 

secțiunea Monitorul Oficial Local 

▪ La compartimentul secretariat din cadrul primăriei comunei Chirnogeni; 

Proiectele de hotărâre se pot obține în copie, pe bază de cerere depusă la secretarul general 

al comunei Chirnogeni, județul Constanța. 

http://www.primaria-chirnogeni.ro/


Cei interesați pot transmite propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare, privind 

conținutul actelor normative. Persoanele sau organizațiile interesate care transmit în scris 

propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice vor 

specifica articolul sau articolele din proiectul de hotărâre, menționând data trimiterii și 

datele de contact ale expeditorului. 

 

PROCES VERBAL DE AFIȘARE 

 

Încheiat în data de 21.01.2021 la sediul Primăriei comunei Chirnogeni, județul 

Constanța, cu ocazia afișării PROIECTUL ORDINII   DE   ZI 

Privind  proiectele de hotărâre ce urmează a fi adoptate de către Consiliul local al 

comunei Chirnogeni, în cadrul ședinței ordinare din luna ianuarie a anului curent. 
 

Prezentul proces verbal a fost întocmit în două exemplare, din care unul alcătuie parte integrantă din dosarul 

de ședință nr. 1  al Consiliului local Chirnogeni, iar celălalt se află la Compartimentul secretariat și pe site-

ul www.primaria-chirnogeni.ro 

 

SECRETAR GENERAL 

 

DAN CLAUDIA 
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