
 
 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA PROVIȚA DE SUS 
PRIMAR 

DISPOZIȚIE 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Provița de Sus  

în ședință ordinară 
          Având în vedere: 
          Prevederile art.133, alin.(1) și art.134 alin.(1) lit.a) 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 ordinară, miercuri, 27 
ianuarie 2021, ora 16:30, în sala de ședințe a Primăriei comunei Provița de Sus, cu următoarea 
ordine de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Provița de 
Sus, din data de  21.12.2020;  

2. Proiect de hotărâre privind numirea Președintelui de Ședință . 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 

2021 conform Legii nr.416/2001, cu modificările și completările ulterioare . 
4. Proiect de hotărâre privind  desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei 

de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale Secretarului General al Comunei 
Provița de Sus . 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Provița de Sus nr.55/21.12.2020 - privind 
stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, în comuna Provița de Sus .  

6. Proiect de hotărâre privind plafonarea salariilor de bază, indemnizațiilor de încadrare, 
sporurilor, indemnizațiilor pentru funcțiile de demnitate publică și cele asimilate acestora la 
nivelul aparatului de specialitate al Primarului comunei Provița de Sus, în anul 2021. 

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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