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DISPOZIȚIE 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Provița de Sus  

în ședință extraordinară  
 
           Având în vedere prevederile art.133, alin.(2)lit a) și art.134 alin.(1) lit. a), alin.(4) din  Ordonanța 
de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
          În temeiul prevederilor art. 196 alin.(1) lit. b), ale art. 197 și ale art. 243 alin. (1) lit. a)  din 
Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ :  
 

Primarul comunei Provița de Sus, emite prezenta dispoziție: 
 
Art.1 Consiliul Local al comunei Provița de Sus se convoacă în ședință extraordinară, de îndată, joi,  20 
august 2020, ora 16:30, în sala de ședințe a Primăriei comunei Provița de Sus, cu următoarea ordine de zi: 
 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Provița de 
Sus, din data de  17.08.2020; 

2. Proiect de de Hotărâre privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunilor martie - iulie 
2020 personalului didactic care solicită cheltuieli pentru transportul  din localitatea de reşedinţă la 
locul de muncă şi de la locul de muncă în localitatea de reşedinţă  

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 27/17.08.2020, de asociere a  comunei  Provița 
de Sus  cu  județul  Prahova în vederea realizării  obiectivelor  de interes public ,,Modernizare 
drumuri sătești – Marinescu DS(1867), Valea Bradului (DS192 – DS82), Băleni (DS 1064, DS 934, 
DS 1676, DS 1797)”, 

4. Proiect de hotărîre  privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, 
a calității de viceprimar al comunei Provița de Sus, a domnului Voiculescu Ion Florin, ca urmare a 
demisiei. 

5. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Provița de Sus 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General și a principalilor indicatori 

tehnico – economici pentru obiectivul de investiții ,, Centrul Social de Zi – Provița de Sus  
(schimbare destinație, consolidare, recompartimentare, modernizare, extindere și mansardare  
școală (corp C1) pentru central social de zi, construire drum de acces, alei carosabile și pietonale, 
utilități, împrejmuire organizare de șantier) 

7. Diverse . 
 Art.2  Prin grija Secretarului General al comunei Provița de Sus prezenta dispoziție va fi transmisă 
Instituției Prefectului județului Prahova pentru verificarea legalității , persoanelor și instituțiilor interesate.  
 

    PRIMAR,                                                                        Contrasemnez pentru legalitate  
ing.Movileanu Tarcisius Ovidiu Ioan                                                  Secretar General al UAT, 
                                                                                                                   jr. Goagă  Gabriel 
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