
ROMÂNIA 
JUDEȚUL PRAHOVA 
COMUNA STARCHIOJD 
PRIMAR 
 

D I S P O Z I Ț I E 
 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Starchiojd  
în şedinţa ordinară 

 
 

Primarul  comunei Starchiojd, judeţul Prahova ; 
 
In temeiul art. 134 alin. (1) , lit. a) și art. 196 alin. 1, lit. b) din  Ordonanta de Urgenta a 

Guvernului nr. 57/2019  privind Codul Administrativ, cu modificările si completările ulterioare  
 

D I S P U N: 
 

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Starchiojd în ședință ordinară, la data  
de 23.06.2021 ora 8,30, în sala de ședințe a Consiliului Local, din  comuna Starchiojd, sat 
Starchiojd, nr. 1071, care se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali. 

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare, convocată conform art. 1, este cuprins 
în anexa care face parte integrantă în prezenta dispoziție. 

Art.3. Proiectele de horărâri și materialele înscrise în proiectul ordinii de zi se 
comunică consilierilor locali prin mijloace electronice și pe suport de hârtie pentru consilierii 
locali care nu au adresa de e.mail. 

      Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri, aferente proiectului ordinii de zi, consilierii 
locali pot formula amendamente. 
 

 
      Starchiojd – 17.06.2021 

 Nr. 165 
 

   Primar,                                                   Avizat 
                                                                                         Secretar, 
                Gîrbea Ahmed Cornel                           Jr. Stoica Anastasia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



JUDETUL PRAHOVA                                 Anexa la dispozitia   
COMUNA STARCHIOJD                                             nr. 165  din 17.06.2021 
PRIMAR 
 

 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
 

a ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Starchiojd  
din data de 23.06.2021, ora 8,30 

 
Proiectul ordinii de zi este următorul: 

1. Aprobarea proceselor verbale: din data de 17.05.2021 si din data de 31.05.2021 
2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință  

Aviz comisii: 1- Comisia economică, de agricultură si urbanism, 2 - Comisia pentru  
cultură, sănătate și învățământ si 3 - Comisia juridică, de administrație publică, anchetă și 
respectarea  drepturilor omului; 

3. Proiect de hotărâre privind completarea anexei    H.C.L. nr. 41 din 28.07.2017,  
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a comunei Starchiojd 2017-2023; 

Aviz comisii: 1- Comisia economică, de agricultură si urbanism, 2 - Comisia pentru  
cultură, sănătate și învățământ si 3 - Comisia juridică, de administrație publică, anchetă și 
respectarea  drepturilor omului; 

4. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 30 din 23.09.2020 privind  
implementarea proiectului “Reabilitare energetică dispensar uman, sat Starchiojd, comuna 
Starchiojd, județul Prahova” 

Aviz comisii: 1- Comisia economică, de agricultură si urbanism, si  2 - Comisia  
pentru cultură, sănătate și învățământ 

5. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 32 din 23.09.2020 privind  
implementarea proiectului „Inființare sistem supraveghere, comuna Starchiojd, județul 
Prahova „ 

Aviz comisii: 1- Comisia economică, de agricultură si urbanism, si 3 - Comisia  
juridică, de administrație publică, anchetă și respectarea  drepturilor omului; 

6. Referat constatator privind situația prevazută de art. 204 alin. 2, lit. e)  
din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, trimis alaturi de materiale . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


