
ROMANTA
JUDETUL GALATI
COMUNA PISCU
Primar,

DrsPozITrA NR.81
DIN 25.05.2022

PRIVIND: convocarea Consiliului local al comunei PISCU, judetul Galati;
$tefan Vlad, primarul comunei piscu, judeful Galafi;
Av6nd in vedere prevederile art.l33, al.(l), lit.a) qi art.l34, al.(l), lit.a) qi al.(5)

din OUG nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificdrile qi completarite
ulterioare;

inbaza art.l96, al.(l) din OUG nr.57 din 03.07.2019 privind Codul administrativ,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

DISPUNE:

Art-1 (1) Pentru data de 31.05.2022, ora 16.00, la sediul Consiliului local Piscu, se
convoc[ Consiliul local al comunei piscu in qedinld ordinarl.

(2) $edin{a se va desftgura cu participarea fizicda consilierilor locali.

Art.2 (1) Proiectul ordinei de zi este prevazut ?n anexa care face parte integrant6
din prezenta dispozi{ie.

(2) Materialele gedin{ei le putefi consulta la sediul consiliului
data de 25.05.2022.

local, incepand cu

(3) Proiectele de hotdrdre mai sus menfionate au fost transmise spre avizare
comisiilor de specialitatenr.l,2 qi 3 din cadrul consiliului local.

(4) Asupra proiectelor de hotdrdre putefi formula qi depune amendamente.
Art.3 Prezenta dispozifie va fi adus6 la cunogtinla publicd gi comunicatd

persoanelor interesate prin grija secretarului general al comunei.

PRIMAR,
$tefan VLAD

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAL AL COMLINEI

Gica SALCEANU



Anexd la Dispozilia nr.81 din 25.05.2022
Privind proiectul ordinei de zi

1. Aprobarea procesului - verbal al gedinlei din 27.04.2022.
2' Prezentarea adresei cu nr. 4528 din 04.05,2022 inaintatd de lnstitulia prefectului Judelului

Galali. Prezintd Sdlceanu Gica, secretarulgeneral al comunei.
3. Proiect de hotirdre nr. 33 din 10.05.2022 privind : neasumarea responsabilitilii organizirii gi

deruldrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizif ia produselor gi
a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mdsurilor educative,
aferente Programului pentru gcoli al Rom6nieiin perioada 2017-2023,|a nivelul comunei piscu,
judefulGalali, pentru anulgcolar 2022-2023.lnilidtor: gtefon Vlod, primarulcomunei.

4. Proiect de hotirSre nr. 35 din 11.05.2022 privind : Aprobarea rezilierii contractutui de
inchiriere nr.21,29 din 27.04,2017 incheiat intre Consiliul local al comunei piscu, judelul Galali gi
Stan Sdndel. tnifiotor: gtefon Vlod, primarul comunei.

5. Proiect de hotirdre nr. 34 din 10.05.2022 privind: Aprobarea rezilierii
concesiune din 13.08.1998 incheiat intre Consiliul local al comunei piscu,

contractului de
judeful Galali 9i

Antache Ghitd. lniliotor: gtefon Vlod, primorul comunei.
6. Proiect de hotir6re nr. 36 din 12,o4.2022 privind: aprobarea

organizatorice a unit5lii administrativ-teritoriale - comuna
lnifiotor: gtefan Vlod, primorul coimunei.

7. Proiect de hotdrdre nr. 37 din 19.05.2022 privind: aprobarea contului de incheiere a
exerciliului bugetar pe anul LozL. tnifiator: gtefan vlad, primorul comunei.

8. Proiect de hotir6re nr. 38 din 19.05.2022 privind : Aprobarea documentaliei tehnico-
economice pentru lucrarea "Reparafie curent5 sediu primirie",lnifiotor: gtefon Vlod, primarul
comunei,

9. Proiect de hotir6re nr. 39 din 20.05.2022 privind : Aprobarea ajustdrii prelului contractului de
achizifie public5, conform Ordonan]ei Guvernului nr.47 din 1,4.04.2022:, a obiectivului de
investilii "Modernizarea relelei de drumuri de interes tocal in comuna piscu, judelut Galafi,,.
lnifiotor: gtefan Vlod, primortul comunei.

10. Proiect de hot5rdre nr. 40 din 23.05.2022 privind: aprobarea vdnzirii prin licitalie publicd
deschisd a terenuluiin suprafaleide 1.325 mp situatin T48, P21,B,lot.2, aparfinand domeniului
privat al comunei Piscu gi a terenuluiin suprafald de 400 mp situat inTt4, p,276/27g/5 lot.2 cu
construcfia Cl in suprafafd de 29 mp aparlin6nd domeniului privat al comunei. lniliotor: gtefon
Vlod, pri mo rul com u nei.

11. Proiect de hotir6re nr.41din 23.05.2022 privind : Modificarea contractutui de concesiune
nr. 738 incheiat in data de 25.03.2010 intre Consiliul local piscu 9i Voinea Ciluian-
Cdtdlin. lnitiotor: gtefan Vlod, primorul comunei.

12. Proiect de hotirdre nr. 43 din 24.05.2022 privind : acordarea unui stimulent financiar
pentru nou - nisculi. lnifiator: gtefon Vlad, primarulcomunei.

13. Proiectde hotir6re nr.44 din 25.05.2022 privind: Modificarea contractului de concesiune nr.
2497 incheiat in data de 10.08.2006 intre Consiliul local Piscu pi dl. J6tea Laurenfiu-Virgil.
lnifiotor: gtefon Vlad, primorul comunei.

14. Proiect de hotir6re nr. 45 din 22,03.2022 privind : Actualizarea inventarului bunurilor
imobile din domeniul privat al comunei Piscu, jude{ul Galali. tnifiotor: gtefan Vtod,
primarul comunei.

15. Analizarea gi discutarea unor cereri.
16. lnformdri, intrebdri, interpeldri gi rdspunsuri.

modificirii structurii
Piscu, Judelul Galali.

CONTRASEMNEAZA,
Secretar general comunei, Gica SALCEANU

PRIMAR,

$tefan VLAD



ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMLTNA PISCU
PRIMAR,
NR.3824 din25.05.2022

stimati doamnr/stimate domnule consilier locar \

al Consiliului local Piscu

in temeiul art.l33, al.(2),lit.b), dl. $tefanVlad, primarul comunei, v6 invitl la gedinta
ordinar5/extraerdinard a consiliului local care yaavea loC in sala de qedinfe a primdriei piscu, in
data de 31.05.2022,|a ora 16.00, cu urmrtorul proiect de ordine de zii

Proiectul ordinii de zi
a celei de - a 32- a gedinfe din cel de-al8 - lea mandat al consiliului local

1. Aprobarea procesului - verbal al gedinJei din 27.04.2022.
2. Prezentarea adresei cu nr. 4528 din 04,05.2022 inaintatS de lnstitufia prefectului Jude;ului

Galali. Prezintd Sdlceanu Gica, secretarul general al comunei.
3. Proiect de hoti16re nr. 33 din 10.05.2022 privind : neasumarea responsabilitilii organizirii 9i

deruldrii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizilia produselor gi
a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea mdsurilor educative,
aferente Programului pentru gcoli al Romdniei in perioada 2017-2023,|a nivelul comunei piscu,
judelulGalatri, pentru anul ;colar 2022-2023.tnifiotor: gtefon Vlod, primorulcomunei.

4, Proiect de hotir6re nr. 35 din 11.05.2022 privind : Aprobarea rezilierii contractului de
inchiriere nr.2L29 din 27.04.2017 incheiat intre Consiliul local al comunei piscu, judef ul Galali gi
Stan Sdndel. lnilidtor: gtefon Vlad, primorul comunei.

5' Proiect de hotir6re nr. 34 din 10.05.2022 privind : Aprobarea rezilierii contractului de
concesiune din 13.08.1998 incheiat intre Consiliul local al comunei piscu, judelul Galafi 9i
Antache Ghild. tniliotor: gtefon Vlad, primarul comunei.

6' Proiect de hotirdre nr. 35 dln L2.o4.2022 privind: aprobarea modificirii structurii
organizatorice a unitSlii administrativ-teritoriale - Comuna piscu, Judelul Gala[i.
lnifiotor: gtefon Vlad, primorul comunei.

7. Proiect de hotdr6re nr, 37 din 19.05.2022 privind: aprobarea contului de Cncheiere a
exerciliului bugetar pe anul 202r. tnitiotor: gtefan vlod, primarul comunei.

8' Proiect de hotir6re nr. 38 din 19.05.2022 privind : Aprobarea documenta[iei tehnico-
economice pentru lucrarea "Reparalie curent5 sediu prim5rie", lnifiotor: $tefon Vlod, primorul
comunei.

9' Proiect de hotir6re nr. 39 din 20.05.2022 privind : Aprobarea ajustdrii prelului contractului de
achizifie publicS, conform ordonanfei Guvernului nr.47 din L4.04.2A22, a obiectivului de
investifii "Modernizarea relelei de drumuri de interes local in comuna piscu, judelul Gala!i,,.
lnifiotor: gtefon Vlad, primorul comunei.

10' Proiect de hotirdre nr. 40 din 23.05.2022 privind : aprobarea vAnzirii prin licitalie publici
deschisd a terenului in suprafalei de 1.325 mp situat in T48, P2LB,lot.2,aparlin6nd domeniului
privat alcomunei Piscu gia terenuluiin suprafald de 400 mp situat inTt4,p.276/2zg/slot.2 cu



constructia Cl in suprafa[d de 29 mp apaginend domeniului privat al comunei. lnifiotor: gtefon
Vlod, primarul comunei.

11. Proiect de hot5r6re nr. 41din 23.05.2022 privind : Modificarea contractului de concesiune
nr. 738 ?ncheiat in data de 25.03.2010 intre Consiliul local Piscu gi Voinea Ciluian-
Cdtdlin. lniliotor: gtefon Vlod, primorul comunei.

12. Proiect de hotdrdre nr. 43 din 24.05.2022 privind : acordarea unui stimulent financiar
pentru nou - ndscu\i. lnifiotor: gtefon Vlod, primarul comunei.

13' Proiect de hotir6re nr.44 din 25,05.2022 privind: Modificarea Contractului de concesiune nr.
307 incheiat in data de 28.01.2011 intre Consiliul local Piscu 9i dl. Jdtea Laurenliu-Virgil.
lnifiotor: $tefon Vlod, primorul comunei.

14. Proiect de hotir6re nr. 45 din 22.03.2022 privind :

imobile din domeniul privat al comunei piscu,
primarul comunei,

15. Analizarea gi discutarea unor cereri.
L6. lnformdri, intrebdri, interpeldri gi rdspunsuri.

Actualizarea inventarului bunurilor
judelul Galali. lniliator: gtefon Vtod,

Materialele gedinlei le puteti consulta la sediul consiliului local, incepand cu data de25.05.2022.
Putefi sd formulafi amendamente la proiectele de hotdrdri ale consiliului local inscrise in

proiectul ordinii de zi gi sd le transmiteli secretarului general la adresa de pogtd electronicd
piscu@gl.e-adm.ro

Proiectele de hotdrdre mai sus mentionate au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate
nr.l,Zqi 3 ale consiliului local.

Cu deplind colegialitate,

PzuMAR,

$TEFAN VLAD


