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PRIMARUL COMUNEI GÂNGIOVA 
 

 
 

DISPOZITIE  NR. 338  / 21.10.2022 
privind convocarea Consiliului Local Gângiova  

in sedinta ordinara din data de 31.10.2022 
 
 
 
 
Primarul comunei Gângiova, judetul Dolj; 
In conformitate cu prevederile art.133, alin.1, art.134, alin.1, lit.a, alin.2, 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 
31.10.2022,  ora 16,00 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 hotarare 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.    6333     din   21.10.2022 
 
 

Anexa la Dispozitia nr. 338 / 21.10.2022 
  

 
 

  ORDINEA DE ZI 
a sedintei ordinara a Consiliului Local, din data de 31.10.2022, ora 16,00 

 
1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru 
perioada noiembrie 2022 - ianuarie 2023  ; 
- Initiator – domnul Primar, Preda Cristache 
 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2022 ; 
- Initiator – domnul Primar, Preda Cristache 
 
3.Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.20/28.04.2022 privind executia bugetara pe 
trimestrul I al anului 2022  ; 
- Initiator – domnul Primar, Preda Cristache 
 
4.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul IV al 
anului 2022 ; 
- Initiator – domnul Primar, Preda Cristache 
 
5.Proiect de hotarare privind  transformarea unei functii publice vacante intr-o functie publica de 
nivel inferior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gangiova ; 
- Initiator – domnul Primar, Preda Cristache 
 
6.Proiect de hotarare privind aprobarea  cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din 
invatamantul preuniversitar de stat din comuna Gângiova, in anul scolar 2022-2023; 
- Initiator – domnul Primar, Preda Cristache 
 
Materialele la proiectele de hotarare 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 
 
 
 
 
 



JUDETUL DOLJ 
PRIMARUL COMUNEI GÂNGIOVA 
NR.    66     din     21.10.2022 

PROIECT 
 
    

DISPOZITIE  NR.......  / 21.10.2022 
privind convocarea Consiliului Local Gângiova  

in sedinta ordinara din data de 31.10.2022 
 
 
 
 
Primarul comunei Gângiova, judetul Dolj; 
In conformitate cu prevederile art.133, alin.1, art.134, alin.1, lit.a, alin.2, 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 
31.10.2022,  ora 16,00 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 hotarare 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,                                                                     Avizat pentru legalitate, 
   PREDA CRISTACHE                                                          SECRETAR GENERAL 
                                                                                                    SADOVEANU IOANA 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                                            
PRIMARUL COMUNEI GÂNGIOVA 
JUDETUL DOLJ 
NR.     67    din    21.10.2022 

PROIECT 
 

                                                                            Anexa la Dispozitia nr…..  / 21.10.2022 
 

 
  ORDINEA DE ZI 

a sedintei ordinara a Consiliului Local, din data de 31.10.2022, ora 16,00 
 
1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local Gângiova pentru 
perioada noiembrie 2022 - ianuarie 2023  ; 
- Initiator – domnul Primar, Preda Cristache 
 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2022 ; 
- Initiator – domnul Primar, Preda Cristache 
 
3.Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii nr.20/28.04.2022 privind executia bugetara pe 
trimestrul I al anului 2022  ; 
- Initiator – domnul Primar, Preda Cristache 
 
4.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Gângiova pe trimestrul IV al 
anului 2022 ; 
- Initiator – domnul Primar, Preda Cristache 
 
5.Proiect de hotarare privind  transformarea unei functii publice vacante intr-o functie publica de 
nivel inferior, din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Gangiova ; 
- Initiator – domnul Primar, Preda Cristache 
 
6.Proiect de hotarare privind aprobarea  cuantumului si a numarului de burse acordate elevilor din 
invatamantul preuniversitar de stat din comuna Gângiova, in anul scolar 2022-2023; 
- Initiator – domnul Primar, Preda Cristache 
 
Materialele la proiectele de hotarare 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,                                                                    Avizat pentru legalitate, 
   PREDA CRISTACHE                                                        SECRETAR GENERAL 
                                                                                                  SADOVEANU IOANA 
                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 



 
                                                                                                                                                                                             
JUDETUL DOLJ 
PRIMARUL COMUNEI GÂNGIOVA 
Nr.     6334    din    21.10.2022 
 
 
                                                                                                                                                                                        
 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI 
NR.............  /2022 

 

Nr. 

crt. 
OPERAȚIUNI EFECTUATE 

Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Semnarea dispoziției1) …………..….2022  

2 Comunicarea către prefectul județului2) ………..…….2022  

3 Aducerea la cunoștință publică3+4) ………………2022  

4 
Comunicarea, numai în cazul celei cu 
caracter individual3+4) 

………………2022 
 

5 
Dispoziția devine obligatorie5) sau 
produce efecte juridice6), după caz 

………………2022 
 

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor 

administrative emise ... în exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;   
2) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului 

în cel mult 10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.; 
3) art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 

secretarului general al comunei.”; 
4) art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează 

se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
5) art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință 

publică.”; 
6) art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către 

persoanele cărora li se adresează.” 

 


