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DISPOZIŢIA  NR. 25 din  25.01.2022 
 

privind convocarea Consiliului local al comunei Chirnogeni  în şedinţă ordinară  

în data de 31 ianuarie 2022 

 

 
 MANTA GHEORGHE - Primarul comunei Chirnogeni, judeţul Constanţa; 

 Având în vedere  prevederile art. 133 alineat (1) şi art. 134 alineat (1) litera a)  din O.U.G. 

nr. 57 din 3.07.2019 privind Codul administrativ; 

 Ținând seama de prevederile art. 155 alin. (1) litera e) și art. 196 alin. (1) litera b) din O.U.G. 

nr. 57 din 3.07.2019 privind Codul administrativ: 

 

DISPUN: 
 

 

 Art.1.  Se convoacă Consiliul local al comunei Chirnogeni în şedinţă ordinară, 

luni, 31 ianuarie 2022, ora  13ºº,  în sala de şedinţe a Consiliului local Chirnogeni. 

 Art.2.(1)  Proiectul ordinii de zi, cu menționarea titlurilor proiectelor de hotărâri, 

a inițiatorului și a comisiilor de specialitate ale căror avize au fost solicitate este 

prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

(2) Proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local va fi adus la cunoştinţa 

locuitorilor comunei Chirnogeni prin afişare la panoul Primăriei, publicare pe pagina 

de internet a Primăriei comunei Chirnogeni şi la cunoştinţa consilierilor locali prin 

invitaţii scrise și orice mijloace electronice (adrese de poștă electronică comunicate, 

mesaje, etc.) 

 (3) Documentul de convocare (convocatorul) va cuprinde: data, ora și locul 

desfășurării şedinţei,  proiectul ordinii de zi, proiectele și materialele înscrise pe 

ordinea de zi, modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali 

materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, indicarea comisiilor de specialitate cărora 

le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri, invitația de a formula și depune 

amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

 Art.3. Secretarul  general al comunei Chirnogeni răspunde de comunicarea 

prezentei tuturor factorilor interesaţi şi Instituţiei Prefectului-Judeţul Constanţa pentru 

control şi verificarea legalităţii. 

 
                                   PRIMAR,                                 Contrasemnează pentru legalitate, 

                     GHEORGHE MANTA                                    Secretar general comună,  

                                                                                                                         Claudia DAN  

 

 

 

 

 

 



Anexă la Dispoziția nr. 25/ 25.01.2022 

 

 

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 2021 

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 planului de acțiuni și de lucrări de interes 

local pe anul 2022, 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  

 

4. 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 2022-2023  

    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 aprobarea și însușirea Contractului Colectiv de 

Muncă și Acordului Colectiv de Muncă pentru personalul contractual și 

funcționarii publici din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Chirnogeni 

    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 desemnarea consilierilor locali în Comisia de 

evaluare a performanţelor profesionale individuale ale Secretarului general al 

comunei Chirnogeni, pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2021 – 

31.12.2021 

    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 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 31.01.2022, însușirea 

și aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al 

Comunei Chirnogeni 

Iniţiator: Primar domnul Gheorghe MANTA 

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

local Chirnogeni nr. 1, 2 și 3  

 

8. Prezentarea raportului privind activitatea asistenților personali ai persoanelor 

încadrate în gradul de handicap grav, în perioada iulie-decembrie 2021 

 

9. Diverse 
 

Materialele vă sunt puse la dispoziție la sediul primăriei Chirnogeni, compartiment secretariat, 

persoana de contact – secretarul general al comunei Chirnogeni, în format electronic consilierilor 

locali la adresele de poștă electronică comunicate. 

Sunteți invitați să formulați și să depuneți amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

 

 
                               PRIMAR,                                 Contrasemnează pentru legalitate, 

                     GHEORGHE MANTA                              Secretar general comună,  

                                                                                                                         Claudia DAN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


