
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IALOMIŢA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI ŢĂNDĂREI 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Local 

 

 Primarul oraşului Ţăndărei, judeţul Ialomiţa, 

 Având în vedere: 

- prevederile art. 133 și art.134 alin. (4)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului cu nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare 

În temeiul art. 196 alin.(1) lit. ,,b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului cu nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite prezenta: 

 

DISPOZIŢIE 

 Art.1. Se convoacă de îndată Consiliul Local al oraşului Ţăndărei în şedinţă extraordinară pentru 

data de 21.12.2022, orele 17.00, în localul acestuia, cu următoarea ordine de zi: 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022. 

-Inițiator: Primar, Roman George Cristian 

-Comisia pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială  

 

2.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023. 

-Inițiator: Primar, Roman George Cristian 

-Comisia pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială  

 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției de Administrare a 

Domeniului Public și Privat al orașului Țăndărei. 

-Inițiator: Primar, Roman George Cristian 

-Comisia juridică, de disciplină, învățământ, social-culturale, culte, sănătate și familie 

 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru personalul din cadrul 

Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al orașului Țăndărei. 

-Inițiator: Primar, Roman George Cristian 

-Comisia juridică, de disciplină, învățământ, social-culturale, culte, sănătate și familie 

 

5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea statului de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului orașului Țăndărei. 

-Inițiator: Primar, Roman George Cristian 

-Comisia juridică, de disciplină, învățământ, social-culturale, culte, sănătate și familie 

 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de desfășurare a 

activităților comerciale, promoționale și de agrement, cu eliberarea acordului de ocupare a 

domeniului public sau privat pe raza orașului Țăndărei. 

-Inițiator: Primar, Roman George Cristian 

-Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului, agricultură și turism 

  

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între Unitatea 

Administrativ Teritorială oraș Țăndărei și Unitatea Administrativ Teritorială Săveni. 

-Inițiator: Primar, Roman George Cristian 

-Comisia juridică, de disciplină, învățământ, social-culturale, culte, sănătate și familie 

 

8.Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare, prin încredințare directă, 

a gestiunii, prin concesiune a serviciului public de colectare si transport a deșeurilor municipale 

solide în Județul Ialomița nr. 14/10.03.2022, cu modificările și completările ulterioare. 

-Inițiator: Primar, Roman George Cristian 

-Comisia de urbanism, amenajarea teritoriului, protecția mediului, agricultură și turism 



  

9.Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor, taxelor şi a unor preţuri practicate de 

Serviciul de Administrare a Domeniului Public Ţăndărei pentru anul 2023. 

-Inițiator: Primar, Roman George Cristian 

-Comisia pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială  

 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea și utilizarea consumului lunar de carburant pentru 

autoturismul CT-013620. 

-Inițiator: Primar, Roman George Cristian 

-Comisia pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială  

 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea și utilizarea consumului lunar de carburant pentru 

un încărcător frontal CAT 242D3 aparținând Serviciului de Administrare a Domeniului Public 

Ţăndărei. 

-Inițiator: Primar, Roman George Cristian 

-Comisia pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială  

 

12.Proiect de hotărâre privind acordarea cotizaţiei pentru anul 2023 cătreAsociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară ECOO 2009. 

-Inițiator: Primar, Roman George Cristian 

-Comisia pentru activități economico-financiare, muncă și protecție socială  

 

Art.2.Materialele înscrise pe ordine de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali în format 

electronic înaintate prin grija Primarului Unității Administrativ Teritoriale-oraș Țăndărei și a 

compartimentelor de specialitate. 

Art.3. Conform art.134 alin.(5) lit. ,,f” din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ se pot 

depune amendamente și propuneri formulate de consilierii locali asupra proiectelor de hotărâre. 

Art.4. Prezenta dispoziţie va fi dusă la îndeplinire de către Secretarul general al oraşului. 

 

 

 

    PRIMAR , 

Prof. Roman George Cristian 

 

 

 

 

 

 

                                   Contrasemnează 

                      Secretar general al orașului, 

                                              Cață Vasilică 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emisă la Ţăndărei 

Astăzi  21.12.2022 

Cu nr.  1321 


