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ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA PUCHENII MARI 
PRIMAR 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului local al comunei Puchenii Mari, 

. judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară de indata la data de 9.11.2022, orele 
12,00 

Având în vedere Referatul secretarului general al comunei nr.11494 din 
07.11.2022 , prin care se propune emiterea dispoziţiei de convocare a Consiliului 
Local al Comunei Puchenii Mari, judeţul Prahova în şedinţa extraordinară de indata; 

În temeiul art.133 alin.(1), alin . 2) lit.a), art. 134 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit a) 
şi alin.(5) , art.135 alin.(1) -(4), art. 155 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.b) şi art. 196 alin.(1) 
lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile 
ulterioare ; 
Primarul comunei Puchenii Mari,judeţul Prahova, emite prezenta dispoziţie: 

Art. 1. - Consiliul local al comunei Puchenii Mari, Judeţul Prahova, este 
convocat în sedinţa extraordinară de indata, la data de 09.11.2022, orele 12,00, 
la sediul Primăriei Comunei Puchenii Mari, din comuna Puchenii Mari, str.DN!, nr.257, 
judeţul Prahova, unde se va dezbate proiectul ordinei de zi prevăzut în anexa ce face 
parte integranta din prezenta dispoziţie. 

Art. 2.- (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinei de zi sunt puse la dispoziţia 
consilierilor locali în format online, electronic 5 sau pe site-ul Comunei Puchenii Mari. 
(2) Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinei de zi îndeplinesc condiţiile 
prevăzute de art.136 alin.(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
(3) Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra 
proiectelor de hotărâri înscrise în proiectul ordinei de zi. 

Art.3. -Prevederile prezentei dispoziţii vor fi comunicate persoanelor si 
autoritatil 

• 
resate si vor fi aduse la cunostinta publica prin grija secretarului 
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Puchenii Mari, 7.11.2022 
Nr.286 
m.c./m.c/ 3 exp. 

Contrasemnează: 
p.Secretar General al 

Maria 



Anexă la Dispoziţia n·r. 286/7 .11.2022 
Proiechtl ordinei de zi al Şedintei extraordinare a C.L. Puchenii Mari din data de 9.11.2022:
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Nr. 

Cr 

t. 

1 

2 

9 

Titlul proiectului de 

hotirâre al consiliului local 

P.H.C.L nr.11481/7.11.2022 privind rectificarea 

bugetului local al comunei Puchenii Mari pe anul 2022 

P.H.C.L. nr.11486/7.11.2022 privind actualizarea 

devizului general aferent obiectivului de investitii 

"Extindere/Reabilitare/Demolare si dotare Scoala 

Pietrosani, corn. Puchenii Mari, jud.Prahova 

P.H.C.L. nr. 9483/5.10.2022 privind rectificarea HCL 

nr. 36/13.08.2020 privind aprobarea proiectului si a 

cheltuielilor legate de proiectul 

"Extindere/Reabilitare/Demolare si dotare Scoala 

Pietrosani, jud. Prahova. 

intocmit: 

p.Secretar gen 
Mariana ea 

Funcţia, 
Comisiile de 

. prenumele şi 
specialitate sesizate 

numele 

iniţiatorului 

Contabil : 
Comisia nr. I 

Comisia nr.2 
Alecu Iuliana 

Comisia nr.3 

Primar: 
Comisia nr. I 

Comisia nr.2 
Constantin Negoi 

Comisia nr.3 

Comisia nr. I 
Primar: 

Comisia nr.2 
Constantin Negoi 

Comisia nr.3 
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