
 

Județul Constanța 

Primarul comunei Oltina 

 

DISPOZIŢIA  
nr. 17 din 22 ianuarie 2020 

privind convocarea Consiliului Local Oltina în şedinţa ordinară 

pe luna ianuarie 2020 
 

 

            Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 

a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, 

cu modificările și completările ulterioare; 

d) art. 133 alin. (1), art. 154 alin. (1) și art. 155 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 

57/2019 privind Codul administrativ;  

e) Hotărârii Consiliului Local nr. 40 din 05 septembrie 2016 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Oltina; 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 

PRIMARUL COMUNEI OLTINA emite următoarea dispoziție: 

 

Art. 1. - Se convoacă Consiliul Local al Comunei Oltina, în ședință ordinară, 

miercuri 29 ianuarie 2019, ora 16:00, la sediul său, situat pe strada Lalelelor, nr. 26. 

Art. 2. - Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse în anexa care face parte 

integrantă din prezenta dispoziție. 

Art. 3. - Prezenta dispoziție se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul 

secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, prefectului județului Constanța, 

doamnelor și domnilor consilieri locali și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe 

pagina de internet la adresa: www.comunaoltina.ro.    

 

  
  

 

 

 

                                                                       
 

 

PRIMARUL COMUNEI OLTINA, 

 

 …………………………….……… 

                  Gheorghe CHIRCIU 

Avizează pentru legalitate: 

SECRETARUL GENERAL  

AL COMUNEI OLTINA, 

 ………………….……… 

Mihai IACOBOAIA 



 

A N E X Ă 

                                                  la DISPOZIȚIA PRIMARULUI nr. 17 din 22 ianuarie 2020 

 

 

P R O P U N E R I L E 

privind ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 29 ianuarie 2020 

 

 

1.  Rectificarea bugetului local al comunei Oltina pentru anul 2019 

Inițiator: domnul Gheorghe CHIRCIU – primarul comunei; 

 

2. Aprobarea execuției bugetului local pentru trimestrul IV 2019 

Inițiator: domnul Gheorghe CHIRCIU – primarul comunei; 

 

3. Stabilirea numărului de persoane pentru care se face plata serviciului de salubrizare conform 

Contractului de servicii nr. 16/17.05.2012 

Inițiator: domnul Gheorghe CHIRCIU – primarul comunei; 

 

4. Aprobarea utilizării excedentului bugetului local înregistrat la sfârșitul anului 2019 

Inițiator: domnul Gheorghe CHIRCIU – primarul comunei; 

 

5. Aprobarea aprobarea bugetului local al comunei Oltina pentru anul 2020 

Inițiator: domnul Gheorghe CHIRCIU – primarul comunei; 

 

6. Aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Oltina pentru anul școlar 2020-

2021 

Inițiator: domnul Gheorghe CHIRCIU – primarul comunei; 

 

7. Constituirea și stabilirea componenței echipei mobile ce va asigura intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică 

Inițiator: domnul Gheorghe CHIRCIU – primarul comunei; 

 

8.  Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Oltina, pe anul 

2019; 

 

9.  Raportul privind situația gestionării bunurilor din patrimoniul comunei, pe anul 2019; 

 

10.  Raportul privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul 

II/2019; 

 

11.  Raportul de activitate al Poliției Locale a comunei Oltina, pe anul 2019; 

 

12. Probleme curente ale administrației publice locale. 

 


