
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, 31 
martie 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  25.02.2021;  

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea devizului general după finalizarea procedurilor de 
achiziție publică, aferent obiectivului de investiții ,, Refacere și consolidare drum local 
DS272 punct Bucurei, 0,500km și refacere drum local DS213 punct Natalița, 0,100km satul 
Valea Bradului” comuna Provița de Sus, județul Prahova 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării drepturilor băneşti aferente lunilor 
decembrie 2020, ianuarie și februarie 2021, 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 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general, actualizat , aferent obiectivului de 
investiții ,,Modernizare drumuri sătești - Marinescu (DS1867), Valea Bradului (DS 192-DS 
82 ), Băleni  DS 1064, DS 934, DS(1676-1797),Comuna Provița de Sus  județul Prahova “   

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea devizului general, actualizat după finalizarea 
procedurilor de achiziție publică, aferent obiectivului de investiții ,,Refacere drum local DS 
2696, punct Valea Sultanului 0,850km satul Plaiu ”, Comuna Provița de Sus  județul 
Prahova 

6. 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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