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DISPOZITIE  NR. 1 / 20.01.2022 

privind convocarea Consiliului Local Gângiova  

in sedinta ordinara din data de 31.01.2022 

 
 
 
 
Primarul comunei Gângiova, judetul Dolj; 
In conformitate cu prevederile art.133, alin.1, art.134, alin.1, lit.a, alin.3, lit.a din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 
In temeiul art.196, alin.1, lit.b, art.240 si art.243, alin.1, lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 
 
  
 

DISPUNE: 
 
 
ART.1. Sunteti convocati in sedinta ordinara a Consiliului Local Gângiova ce va avea loc in data de 

31.01.2022,  ora 14,00 in sala de sedinte a Consiliului Local Gângiova, cu Ordinea de zi in Anexa la 
prezenta dispozitie, parte integranta din aceasta. 
 
ART.2. Materialele la proiectele de hotarari sunt urmatoarele : referate de aprobare intocmite de 
domnul primar, Preda Cristache, rapoarte de specialitate ale compartimentelor de resort din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului. 
Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi vor fi inmanate, in format letric si/sau electronic, de 
catre secretarul general al UAT comuna Gângiova. 
La proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi se pot formula si depune amendamente. 
 
ART.3. Prezenta dispozitie va fi comunicata prin grija secretarului general al UAT comuna 
Gângiova. 
           
                    
     
             PRIMAR,                                                     Contrasemneaza pentru legalitate, 

   PREDA CRISTACHE                                                SECRETAR GENERAL 

                                                                                           SADOVEANU IOANA 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
  

 
 
 
 
 



JUDETUL DOLJ 
PRIMARUL COMUNEI GÂNGIOVA 

NR.   448   din   20.01.2022 

Anexa la Dispozitia nr.1 / 20.01.2022 

  

  ORDINEA DE ZI 

 

a sedintei ordinara a Consiliului Local, din data de 31.01.2022, ora 14,00 

 

 

1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru 
perioada februarie 2022 - aprilie 2022; 
 
          - Initiator – domnul Primar, Preda Cristache 
 
2.Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant din comuna 
Gângiova, judetul Dolj pentru anul 2022-2023; 
 
          - Initiator – domnul Primar, Preda Cristache 
 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de actiuni sau de  lucrari de    interes local pe 
anul 2022 pentru repartizarea orelor la persoanele beneficiare de venit minim garantat; 
 
          - Initiator – domnul Primar, Preda Cristache 
 
4.Proiect de hotarare pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii 
personali ai  persoanelor cu handicap grav pentru semestrul II al anului 2021; 
 
          - Initiator – domnul Primar, Preda Cristache 
 
5.Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de dezmembrare a imobilului-teren cu constructii 
si anume, ʺPiata Publicaʺ, din Loc.Gângiova, Nr.210, Jud.Dolj, Fost Teren Piata Publica, in suprafata 
masurata de 9.056 mp, apartinand domeniului public al comunei Gângiova; 
 
          - Initiator – domnul Primar, Preda Cristache 
 
6.Proiect de hotarare privind executia bugetara pe trimestrul IV al anului 2021; 
 
         - Initiator – domnul Primar, Preda Cristache 
 
Materialele la proiectele de hotarari sunt urmatoarele : referate de aprobare intocmite de domnul 
primar, Preda Cristache, rapoarte de specialitate ale compartimentelor de resort din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului. 
Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi vor fi inmanate, in format letric si/sau electronic, de 
catre secretarul general al UAT comuna Gângiova. 
La proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi se pot formula si depune amendamente. 
  
            PRIMAR,                                                     Contrasemneaza pentru legalitate, 

   PREDA CRISTACHE                                                SECRETAR GENERAL 

                                                                                          SADOVEANU IOANA 


