
R O M A N I A 
JUDETUL  TELEORMAN 
PRIMARIA COMUNEI  GRATIA 
P R I M A R, 
                                                           

      D I S P O Z I T I E, 
                                 Priveşte  convocarea  Consiliului  Local  Gratia  în sedinta de indata  
                                   pe  data  de 07 noiembrie     2022                                                                                                                  
 
        Primarul  comunei  Gratia,  Judetul  Teleorman , Florea  Ion,avînd în vedere; 
-prevederile regulamentului  de organizare şi functionare a Consiliului Local  Gratia,  Judetul 
Teleorman, 
-prevederile art.134 alin.(4)  ) din OUG nr. 57/5 iulie 2019 privind Codul Administrativ, 
-In temeiul art.155 alin.(1) lit.”b” și alin.(3) lit.”b”,si art. 196 alin.(1) lit. ”b”, din OUG nr. 57/5 
iulie 2019  privind Codul Administrativ,    
 
                                                           D I S P U N E: 
 
Art.1. -Se  convoacă Consiliului Local  Gratia, Judetul  Teleorman, în ședința de indata  
          pentru ziua  de Vineri,  data  de 07 noiembrie   2022 orele   16,oo 
          -Ședința se va desfășura în sala de ședinte din Primăria Gratia. Sos. Libertății nr.1. 
 
 Art. 2. -Proiectul ordinii de zi este consemnat în anexa nr. 1 care face parte integrantă 
din  prezenta.  
 
Art. 3.  -Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziția 
consilierilor    locali  de către secretarul general al comunei Gratia în format letric. 
 
Art. 4. Amendamentele formulate vor fi depuse la secretarul general al comunei Gratia. 
 
Art. 5. Prezenta se comunică, în termen legal, autorităţilor şi persoanelor interesate, prin 
grija  secretarului general al comunei  şi se aduce la cunoștiință publică  prin  afisare la 
sediul primăriei  sau prin  orice alt mijloc de  publicitate.  

 
 
 
 
 
 
                       P R I M A R,                                               Contrasemnat  pentru   legalitate, 
                    FLOREA  ION                                           Secretar General UAT ,delegat 
                                                                                                CAMEN  MARIANA 
 
 
 
 
 
 
 
Nr. 207    din  07 .11. 2022 
COMUNA  GRATIA 
 
 
 



 
 
PRIMĂRIA COMUNEI GRATIA                 Anexă la Dispoziția nr. 207 / 07. 11.2022 
 
 
                                                 PROIECTUL ORDINII DE ZI  
                  al ședintei  de indata a consiliului  local Gratia  din 
                   data de  07 NOIEMBRIE   2022 
 

   
1, Proiect de hotarare Proiect de hotarare aprobarea indicatorilor tehnico-economici  

si a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii „Extindere sursa de apa si 
stație de tratare a apei in Comuna Gratia, Judetul Teleorman„ 
   
-Inițiator : Primar FLOREA ION, 
          Avizează Comisia nr. 1- pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, 
finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodarie comunală, 
protecția mediului, servicii și comerț  
  
2.  Proiect de hotarare privind aprobarea cofinanțarii pentru categoriile de cheltuieli finantate de 
la bugetul local  pentru obiectivul de investiţii,, Extindere sursa de apa si stație de tratare 
apei in Comuna Gratia, Judetul Teleorman„ 
 
Inițiator : Primar FLOREA ION, 
          Avizează Comisia nr. 1- pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, 
finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodarie comunală, 
protecția mediului, servicii și comerț  
 
3.Probleme  ale activității curente 
        
 
        
                                                                                             Contrasemnat, 
PRIMAR,                                                                Secretar general UAT,delegat   
FLOREA   ION                                                          CAMEN MARIANA         


