
ROMAN IA 
JUDETUL DOLJ 

COMUNA RADOVAN 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
NR.10/25.01.2023 

privind convocarea Consiliului Local Radovan 
în şedinţă ordinara pe data de 31 ianuarie 2023,ora 13°0 

În temeiul art.133,alin.(1),art.134, alin.(1), lit.a), alin.(5),art.196,alin.(1), lit.b) din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ, 

PRIMARUL COMUNEI RADOVAN emite prezenta DISPOZIŢIE: 

Art.1. -Se convoacă Consiliul Local Radovan, judeţul Dolj în şedinţă ordinara, conform 
convocatorului anexat la prezenta dispoziţie, în ziua de 31.01.2023 ora 13°0,la sediul consiliului 
local, cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind organizarea reţelei scolare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat pentru anul scolar 2023 -2024 in Comuria Radovan, judetul Dolj. 

2. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de sedinţă pentru perioada 1 februarie 
2023 - 30 aprilie 2023 . 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de ramasita pe anul 2022. 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de acţiuni pentru repartizarea orelor de 

muncă beneficiarilor de ajutor social pe anul 2023. 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Radovan, judeţul Dolj pe 

anul 2023. 
6. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de investiţii a comunei Radovan,judeţul Dolj pe 

anul 2023. 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea documentaţiei de atribuire aferentă Contractului de 

Delegare a Gestiunii Activităţii de Eliminare prin Depozitare a Deşeurilor la Depozitul 
Ecologic de Deşeuri Mofleni-Craiova. 

Art.2. - Consilierii locali sunt invitaţi sa formuleze si să depună amendamente asupra 
proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi. 

Art.3. - Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali in 
mapa de sedinta. 

Art.4. - Prezenta se comunică potrivit prevederilor art. 135, alin ( 4) si art. 243 alin.( 1) lit.e) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ. 

PRIMAR 

CÎRSTI~ 
AVIZ LEGALITATE 

SECRETAR GENERAL 
GIUBEGEANU E ILIA 



NR. 
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8 
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CONVOCATOR 

ANEXA NR. 1 
LA DISPOZITIA Nr.10/2023 

privind convocarea Consiliului Local Radovan 
în şedinţă ordinara pe data de 31.01.2023, ora 13°0 

NUMELE SI PRENUMELE TELEFON SEMNA TURA 

BOBOC FLORIN 0769229257 
CONSTANTINESCU MIHAI 0745666686 
GHERMAN ALEXANDRU IOAN 0771437994 
PETRESCU FLORIAN 0766288990 
PICIU MARIAN 0733275641 
PREDA ELEODOR 0761135255 
ŞANIEA LEONARD CRISTIAN 0786797529 
TECU STEFAN 0788344888 
TIPISTE DUMITRU 0743675777 

PRIMAR 
CÎRSTIANU MARIUS DANIEL 

AVIZ LEGALITATE 
SECRETAR GENERAL 
GIUBEGEANU EMILI 



Anexă la Dispoziţia primarului nr.10/25.01.2023 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL RADOVAN DIN DATA DE 
31.01 .2023 
Nr. Titlul proiectului de Iniţiatorul Comisiile de Preşedinţii 
proiect hotărâre proiectului de specialitate care comisii/iar de 
hotărâre hotărâre acordă avizul specialitate 

1 I .Proiect de hotarare Primar Comisia nr.1 Constantinescu 

privind aprobarea listei ... ........... Comisia Mihai „„.„„ . 

de ramasita pe anul economico-
financiara, 

2022. agricultura,adminis 
2.Proiect de hotarare trarea domeniului 
privind aprobarea public si privat al 

bugetului local al comunei, 

comunei Radovan, gospodarie 

judeţul Dolj pe anul 
comunala , servicii 
si comert. 

2023. 
3.Proiect de hotarare 
privind aprobarea listei 
de investiţii a comunei 
Radovan,judeţul Dolj 
pe anul 2023. 

2 I .Proiect de hotarare Primar Comisia nr.2 Boboc 

privind organizarea ..... ..... ..... .. Comisia pentru Florin .... .. ...... 

reţelei scolare a invatamant, .... .... 
sanatate, cultura, 

unitatilor de invatamant munca, protectia 
preuniversitar de stat sociala, activitati 
pentru anul scolar 2023 sportive si 

-2024 in Comuna agreement. 

Radovan, judetul Dolj. 
2.Proiect de hotarare 
privind aprobarea 
planului de acţiuni 
pentru repartizarea 
orelor de muncă 
beneficiarilor de ajutor 
social pe anul 2023. 

3 I .Proiect de hotarare Primar Comisia nr.3 Petrescu 

privind alegerea ................. Comisia pentru Florian„ .. „ . „ „. 

preşedintelui de sedinţă administratie ........ 
publica, juridica , 

pentru perioada 1 amenajarea 
februarie 2023 - 30 teritoriului, 
aprilie 2023. urbanism, 

2.Proiect de hotarare protectia mediului 

privind aprobarea si PSI 

planului de acţiuni 



pentru repartizarea 
orelor de muncă 
beneficiarilor de ajutor 
social pe anul 2023. 
3.Proiect de hotarare 
privind aprobarea 
documentaţiei de 
atribuire aferentă 
Contractului de 
Delegare a Gestiunii 
Activităţii de Eliminare 
prin Depozitare a 
Deşeurilor la Depozitul 
Ecologic de Deşeuri 
Mofleni-Craiova. 
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