
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA PUCHENII MARI 
PRIMAR 

DISPOZITIE 
Privind convocarea Consiliului Local al comunei  

Puchenii Mari in sedinta ordinara in data de 14.04.2022, orele 16.00 
 
 

      In temeiul art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a), alin(3) lit.a) si alin.(5), art.155 
alin.(1) lit.b) si c), alin.(3) lit.b) si art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ 
 
Primarul comunei Puchenii Mari, judetul Prahova, emite prezenta dispozitie  

  
      Art.1.Se convoaca Consiliul Local al comunei Puchenii Mari, judetul Prahova in 
sedinta ordinara in data de 14 aprilie 2022, ora 16,00, la sediul Primariei comunei Puchenii 
Mari. 
 
     Proiectul ordinii de zi este urmatorul: 
1. Proces verbal al sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Puchenii Mari, judetul 

Prahova din data de 30.03.2022. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale, pentru anul 
2023 cu rata inflatiei-initiator dl.primar. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și 

a depunerii proiectului „Achiziția unui microbuz nepoluant utilizat în scopuri comunitare 
în comuna Puchenii Mari, județul Prahova” în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență al României, COMPONENTA 10 - Fondul local-initiator dl.primar. 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și 

a depunerii proiectului „Realizare stații pentru vehiculele electrice în Comuna Puchenii 

Mari” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 
10 - Fondul local-initiator dl.primar. 

5. Intrebari, interpelari, diverse. 

       Art.2. (1) Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia 
consilierilor locali in format letric prin comunicare la domiciliu, sub semnatura acestora. 



(2) Consilierii sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor 

de hotarari inscrise in proiectul ordinii de zi. 
(3) Toate proiectele de hotarari au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate 

nr.1,2 si 3 ale Consiliului Local. 

      Art.3.Prevederile prezentei dispozitii vor fi comunicate persoanelor isi autoritatilor 
nteresate si vor fi aduse la cunostinta publica prin grija secretarului comunei. 

PRIMAR, 
Negoi Constantin 

                                                                               Contrasemneaza, 
                                                              Secretar, 

                                                               Manta Finela 
Puchenii Mari,  
Nr. 112/08.04.2022 
 
 


