
ROMANIA 
JUDETUL PRAHOVA 
COMUNA PUCHENII MARI 
PRIMAR 

   D I S P O Z I Ț I E 
privind convocarea  Consiliului local al comunei Puchenii Mari, 

judeţul Prahova, în şedinţa extraordinară  la data de 16.03.2023, orele 13,00 

Având  în vedere Referatul secretarului general al comunei nr. 3647/14.03.2023 prin 
care se propune  emiterea  dispoziției de convocare  a  Consiliului Local al Comunei 
Puchenii Mari, județul Prahova în şedinţa  extraordinară ; 

 În temeiul  art.133 alin.(1), alin . 2) lit.a), art. 134 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit a) și 
alin.(5) , art.135 alin.(1) –(4), art. 155  alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.b) și 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  la data de 16.03.2023, orele 12,00, la sediul 
Primăriei Comunei Puchenii Mari, din comuna Puchenii Mari, str.DN1, nr.257, județul 
Prahova, unde se va dezbate  proiectul  ordinei de zi prevăzut în anexa ce face parte 
integranta din prezenta dispoziție. 

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

Art.3. -Prevederile prezentei dispoziții vor fi comunicate persoanelor si autoritaților 
interesate si vor fi  aduse la cunostinta publica prin grija secretarului general al comunei 
. 

P  R I M A R, 
 Constantin Negoi 



Contrasemnează:                                                                                                                              
p.Secretar  General al comunei , 

Mariana CEOCEA                              
Puchenii Mari,  
Nr.95/14.03.2023 
m.c./m.c/ 3 exp. 

 
 

             Anexă la   Dispoziția  nr.95 
 

Proiectul ordinei de zi al Ședinței ordinare a C.L. Puchenii Mari  din data de 14.03.2023 

Nr. 
 
Cr
t. 

Titlul proiectului de  
hotărâre al  consiliului local 

Funcția, 
prenumele și  

numele 
inițiatorului 

Comisiile de  
specialitate sesizate 

 

1 
Proiect de hotarare nr. 17/14.03.2023  privind 
alegerea președintelui de ședinţă   pentru lunile 
martie - mai 2023 

Primar: 
Constantin 
Negoi 

Comisia nr.1 
Comisia  nr.2 
Comisia nr.3 

2 
Proiect de hotarare nr.18/14.03.2023 privind 
aprobarea rectificarii bugetului local pe anul 2023. 
 

Primar: 
Constantin 
Negoi 

Comisia nr.1 
Comisia  nr.2 
Comisia nr.3 

3 

Proiect de hotarare 19/14.03.2023 privind 
aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a 
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 
„Renovare energetica moderata a cladirilor 
rezidentiale multifamiliale, pentru blocurile A7, A5, 
B1 si B4, comuna Puchenii Mari, județ Prahova”, 
nr. proiect C5-A3.1-212, finanțat în cadrul Planului 
Național de Redresare și Reziliență al României, 
Componenta C5 - Valul Renovării, Axa 1- Schema 
de granturi pentru eficiență energetică și reziliență 
în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea 
A3.1 - Renovarea energetică moderată a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale. 
 

Primar: 
Constantin 
Negoi 

Comisia nr.1 
Comisia  nr.2 
Comisia nr.3 



 

4 

Proiect de hotarare 20/14.03.2023, privind 
aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a 
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 
"Renovare integrata blocuri IAS si A6, Comuna 
Puchenii Mari, Judetul Prahova", nr. proiect C5-A1-
25, finanțat în cadrul Planului Național de 
Redresare și Reziliență al României, Componenta 
C5 - Valul Renovării, Axa 1- Schema de granturi 
pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri 
rezidențiale multifamiliale, Operațiunea A1 - 
Renovarea integrată (consolidare seismică și 
renovare energetică moderată) a clădirilor 
rezidențiale multifamiliale. 
 

Primar: 
Constantin 
Negoi 

Comisia nr.1 
Comisia  nr.2 
Comisia nr.3 

   Întocmit: 

p.Secretar general al comunei, 
Mariana Ceocea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


