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D I S P O Z I T I E  NR. 359 

privind convocarea in sedinta ordinara a 
Consiliului local Pirscov 

          
 

 Primarul comunei Pirscov, 
In temeiul art 39 alin.1 si art .117 lit.a din Legea 215/2001 privind administratia 

publica locala    modificata , completata si republicata 
  
 
 
D I S P U N E : 

 
 
Art. 1. (1) Se convoaca Consiliul local al comunei Pirscov, in sedinta ordinara pe 

luna octombrie 2016 , marti 04 octombrie 2016 incepand cu orele 17,00  , in sala de 
sedinta din cadrul Primariei comunei Pirscov : 

(2) Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi: 
1.Proiect de hotarare pentru revocarea Hotararii Consiliuliui local 
nr.26/04.08.2016 privind modificarea organigramei,statului de personal si 
numarului de posturi din aparatul de specialitate si din afara aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Pirscov – initiator Primarul comunei 
Pirscov; 
2.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local 2016 – initiator 
Primarul comunei Pirscov ; 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului pentru amenajarea 
unui spatiu de joaca si recreere in satul Pirscov , comuna Pirscov – 
initiator Primarul comunei Pirscov; 
4.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii inventarului public al 
comunei Pirscov ( valoare inventar camin cultural Pirscov) – initiator 
primarul comunei Pirscov; 
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5.Proiect de hotarare pentru revocarea hotararii privind reorganizarea 
serviciului de alimentare cu apă al comunei şi înfiinţarea unei societăţi 
comerciale de interes local, prin reorganizarea pe cale administrativă a 
Serviciului Alimentare cu Apă subordonat autorităţilor administraţiei 
publice locale ale comunei Pîrscov care a avut în administrare şi 
exploatare bunuri şi serviciul de alimentare cu apă al comunei – initiator 
Primarul comunei Pirscov ; 
6.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de achizitii publice pe 
anul 2016 – initiator Primarul comunei Pirscov; 

          7. Diverse. 
         Art.2.Secretarul comunei Pirscov va comunica prezenta dispozitie persoanelor 
interesate. 

Pirscov, 28.09.2016. 

Primar, 

Mihai Daniel 

Avizat pentru legalitate 

 Secretar Calen Neculai 
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