
 
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, joi, 22 
aprilie 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  31.03.2021;  

2. Proiect de hotărâre privind  numirea Preşedintelui de şedinţă 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.7/17.02.2017 privind stabilirea taxei 

speciale de salubrizare, respectiv actualizarea tarifelor aplicate în anul 2021, în comuna 
Provița de Sus 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetelor locale ale 
comunei Provița de Sus la data de 31.12.2020 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei 
Provița de Sus , pe cele două secțiuni pentru trimestrul I 2021 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Provița de Sus  pentru  
anul  2021 și estimările pentru anii 2022 - 2024  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării prin transfer a sumelor pentru completarea 
fondurilor proprii ale unităţilor de cult în anul 2021 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.16/31.03.2021 privind aprobarea acordului 
între Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Provița de Sus și Unitatea Administrativ 
Teritorială Județul Prahova, respectiv unele Unităţi Administrativ Teritoriale din județul 
Prahova, în vederea realizării documentațiilor tehnico – economice pentru investiția 
„Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova” 

9. 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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