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D I S P O Z I Ţ I E
Privind convocarea  Consiliului Local în şedinţă  ordinara    în data de 21.05.2021 

Primarul comunei Gheorghe Lazăr,judeţul Ialomiţa ;
Având în vedere:
-prevederile art. 134 din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art.196 alin (1) lit.b) din OUG 57/2019, privind Codul administrative

D I  S P U N E:
Art. 1 Se convoacă în şedinţă  ordinara,  Consiliului Local al comunei Gheorghe Lazar,

judeţul  Ialomiţa în data de 21.05.2021 ,  orele 15   la  sediul   Consiliului  Local  al  comunei
Gheorghe Lazar , strada Matei Basarab nr. 46,comuna Gheorghe Lazar, judetul Ialomita  cu
proiectul ordinii de zi, conform anexei nr.1 care face parte integranta la prezenta dispozitie. 

Art.2 Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia consilierilor
locali  ai comunei Gheorghe Lazar,  pe suport hartie.

Art.3. Comisiile  de specialitate  care vor  aviza proiectele de hotarare:
- administratie publica juridica si de disciplina ;
- buget, finanţe, studii, prognoze economico-sociale, dezvoltare locală, amenajarea teritoriului şi
urbanism, agricultură;
- invatamant , cultura , culte , sanatate , familie , protectie sociala , protectie  copii, protectia 
mediului  , turism si sport;

Art.4. Consilierii  pot formula  si depune amendamente  asupra proiectelor de hotarari
inscrise  pe proiectul ordinii de zi , in conformitate  cu prevederile  Ordonantei de Urgenta a
Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ , la sediul primariei,  incepand cu data de
14.05.2021 pana la data de 21.05.2021  pana la ora 12 , la sediul primariei.

Art.5 Secretarul  general  al  comunei,  va  aduce  la  cunostinta  prevederile  prezentei
dispozitii.

PRIMAR,                                                          Contrasemneaza pentru legalitate ,
ZAHARIA ELENA GABRIELA                     Secretar general,comuna Gheorghe Lazăr
                       Geambașu Niculina  
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Anexa la dispozitia nr. 88/14.05.2021
Proiectul   ordinii de zi al sedintei ordinare a consiliului local al comunei Gheorghe

Lazar din 21.05.2021 , ora 15

I.Proiectul ordinii de zi:
Materialele  inscrise  pe proiectul  ordinii  de zi  sunt  puse la  dispozitia  consilierilor   locali   ai
comunei Gheorghe Lazar,  pe suport hartie.
2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta  mai-iulie 2021- initiator primarul
comunei ;
3.  Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.23/19.04.2021 privind 
aprobarea bugetului    local al comunei Gheorghe Lazar judeţul Ialomiţa  si a listei de investitii 
pe  anul 2021-initiator primarul comunei;
4.Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local nr. 25/19.04.2021 privind 
indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022- initiator primarul comunei ;
5.Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.26/19.04.2021 inchirirea 
prin atribuire  directa a suprafetelor de pasune  aflate în proprietatea privată a comunei Gheorghe
Lazăr- initiator primarul comunei ;
6.Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala  2021-2027 , comuna 
Gheorghe Lazar, judetul Ialomita– initiator primarul comunei ;
7.Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru 
obiectivul de investitie : ’’ Alimentare cu energie electrica ( coloana de la BMPT la tabloul 
electric general gradinita) Gradinita , strada Plevnei NR. 3, Comuna Gheorghe Lazar, Judetul 
Ialomita- initiator primarul comunei ; 
8. Proiect  de hotarare privind  aprobarea alocarii  unui sprijin financiar de la bugetul local al 
comunei Gheorghe Lazar pentru Parohia Gheorghe Lazar cu hramul “Adormirea Maicii 
Domnului “, in anul 2021- initiator primarul comunei;
9. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru 
obiectivul de investitie – Modernizare Gospodarie de Apa  si infiintarea sistem de canalizare 
menajera , sat Gheorghe Lazar , comuna Gheorghe Lazar, judetul Ialomita- initiator primarul 
comunei ;
10. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investitie – 
Reabilitare, modernizare si dotare Dispensar uman , sat Gheorghe Lazar, comuna Gheorghe 
Lazar, judetul Ialomita- initiator primarul comunei 
11.  Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investitie  
“Cresterea eficentei energetice a Scolii gimanziale, comuna Gheorghe Lazăr, județul Ialomița.”- 
initiator primarul comunei ;
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12.Proiect de hotarare privind aprobarea la proiectul de hotărâre privind aprobarea   
Documentatiei de Avizare  a Lucrarilor de Interventie  şi a principalilor indicatori tehnico– 
economici ai obiectivului de investiții  “Inlocuire conducta principala, contorizare bransamente 
gospodarii, reabilitare  camine de vane  si hodranti de incendiu, comuna Gheorghe Lazăr, județul
Ialomița “
13.Proiect de hotărâre privind  aprobarea asigurării cofinanţării  de la bugetul local a categoriilor 
de cheltuieli care nu se finanțează prin Program Judeţean de Dezvoltare Locala – Ialomita 2021  
ai  obiectivului  de investiţie ““Inlocuire conducta principala, contorizare bransamente 
gospodarii, reabilitare  camine de vane  si hodranti de incendiu, comuna Gheorghe Lazăr, județul
Ialomița “în comuna Gheorghe Lazăr, județul Ialomița “.”- initiator primarul comunei 
11.Diverse 

II.Materialele inscrise in  proiectul ordinii de zi 
Materialele  inscrise  pe proiectul  ordinii  de zi  sunt  puse la  dispozitia  consilierilor   locali   ai
comunei Gheorghe Lazar,  pe suport hartie.
1.Aprobarea procesului verbal al şedinţei  ordinare a  Consiliului Local al comunei Gheorghe
Lazăr din data de 19.04.2021 .

2.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta  mai-iulie 2021- initiator primarul
comunei, insotit de  :
- referatul de aprobare   al  primarului înregistrat la 2109/14.05.2021
- raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la
nr. 2110/14.05.2021;
-aviz comisie de specialitate -comisia de administratie publica, juridica si de disciplina 
nr.24/14.05.2021_;

3.  Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.23/19.04.2021 privind
aprobarea bugetului    local al comunei Gheorghe Lazar judeţul Ialomiţa  si a listei de investitii
pe  anul 2021-initiator primarul comunei, insotit de  ;
- referatul de aprobare   al  primarului înregistrat la 2112/14.05.2021;
- raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la
nr. 2113/14.05.2021;
- anexele la proiectul de hotarare ;
-aviz comisie de specialitate-comisia de  buget, finanţe, studii, prognoze economico-sociale, 
dezvoltare locală, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură nr.26/14.05.2021;

4. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local nr. 25/19.04.2021 privind 
indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022- initiator primarul comunei, insotit de   :
  -referatul de aprobare   al  primarului înregistrat la nr.2114/14.05.2021;
- raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la
nr. 2115/14.05.2021;
-aviz comisie de specialitate-comisia de  buget, finanţe, studii, prognoze economico-sociale, 
dezvoltare locală, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură nr.27/14.05.2021;



5.Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului local nr.26/19.04.2021 inchirirea 
prin atribuire  directa a suprafetelor de pasune  aflate în proprietatea privată a comunei Gheorghe
Lazăr- initiator primarul comunei, insotit de   ;
-referatul de aprobare   al  primarului înregistrat la nr.2116/14.05.2021;
- raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la
nr. 2117/14.05.2021;
- anexa la proiectul de hotarare ;
-aviz comisie de specialitate-comisia de  buget, finanţe, studii, prognoze economico-sociale, 
dezvoltare locală, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură nr. 28/14.05.2021;

6. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locala  2021-2027 , comuna 
Gheorghe Lazar, judetul Ialomita– initiator primarul comunei, insotit de   :
-referatul de aprobare   al  primarului înregistrat la nr.2118/14.05.2021;
- raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la
nr. 2119/19.05.2021;
- anexa la proiectul de hotarare ;
-aviz comisie de specialitate-comisia de  buget, finanţe, studii, prognoze economico-sociale, 
dezvoltare locală, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură  nr. 29/14.05.2021;
-aviz comisie de specialitate -comisia de administratie publica, juridica si de disciplina nr. 
25/14.05.2021;
-aviz comisie de specialitate Comisia  invatamant , cultura , culte , sanatate , familie , protectie 
sociala , protectie  copii, protectia mediului  , turism si sport nr.18/14.05.2021;

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale si a Temei de proiectare pentru 
obiectivul de investitie : ’’ Alimentare cu energie electrica ( coloana de la BMPT la 
tabloul electric general gradinita) Gradinita , strada Plevnei NR. 3, Comuna Gheorghe 
Lazar, Judetul Ialomita- initiator primarul comunei, insotit de   ;

-referatul de aprobare   al  primarului înregistrat la nr.2120/14.05.2021;
- raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la
nr. 2121/14.05.2021;
-aviz comisie de specialitate-comisia de  buget, finanţe, studii, prognoze economico-sociale, 
dezvoltare locală, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură nr.30/14.05.2021 ;
-aviz comisie de specialitate -comisia de administratie publica, juridica si de disciplina nr. 
26/14.05.2021;

8. Proiect  de hotarare privind  aprobarea alocarii  unui sprijin financiar de la bugetul local al 
comunei Gheorghe Lazar pentru Parohia Gheorghe Lazar cu hramul “Adormirea Maicii 
Domnului “, in anul 2021- initiator primarul comunei, insotit de   :
- referatul de aprobare   al  primarului înregistrat la nr.2122  din data de 14.05.2021;
- raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la
nr. 2123/14.05.2021;
- anexa la proiectul de hotarare ;
-aviz comisie de specialitate Comisia de  buget, finanţe, studii, prognoze economico-sociale, 
dezvoltare locală, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură nr.31/14.05.2021;
-aviz comisie de specialitate Comisia  invatamant , cultura , culte , sanatate , familie , protectie 
sociala , protectie  copii, protectia mediului  , turism si sport nr.19/14.05.2021;



9. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investitie – 
Modernizare Gospodarie de Apa  si infiintarea sistem de canalizare menajera , sat Gheorghe 
Lazar , comuna Gheorghe Lazar, judetul Ialomita- initiator primarul comunei, insotit de   :
- referatul de aprobare   al  primarului înregistrat la nr.2124/14.05.2021;
- raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la
nr. 2125/14.05.2021;
- anexele la proiectul de hotarare ;
-aviz comisie de specialitate Comisia de  buget, finanţe, studii, prognoze economico-sociale, 
dezvoltare locală, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură nr.33/14.05.2021;
-aviz comisie de specialitate -comisia de administratie publica, juridica si de disciplina nr. 
27/14.05.2021;

10. Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investitie – 
Reabilitare, modernizare si dotare Dispensar uman , sat Gheorghe Lazar, comuna Gheorghe 
Lazar, judetul Ialomita- initiator primarul comunei , insotit de   :
- referatul de aprobare   al  primarului înregistrat la nr.2126/14.05.2021;
- raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la
nr. 2127/14.05.2021;
- anexa la proiectul de hotarare ;
-aviz comisie de specialitate Comisia de  buget, finanţe, studii, prognoze economico-sociale, 
dezvoltare locală, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură nr.34/14.05.2021;
-aviz comisie de specialitate -comisia de administratie publica, juridica si de disciplina nr. 
28/14.05.2021;

11.  Proiect de hotarare privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investitie  
“Cresterea eficentei energetice a Scolii gimanziale, comuna Gheorghe Lazar, județul Ialomița.”- 
initiator primarul comunei, insotit de   :
- referatul de aprobare   al  primarului înregistrat la nr.2128/14.05.2021;
- raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la
nr. 2129/14.05.2021;
- anexa la proiectul de hotarare ;
-aviz comisie de specialitate Comisia de  buget, finanţe, studii, prognoze economico-sociale, 
dezvoltare locală, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură nr.34/14.05.2021;
-aviz comisie de specialitate -comisia de administratie publica, juridica si de disciplina nr. 
29/14.05.2021;

12.Proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare  a Lucrarilor de Interventie  
şi a principalilor indicatori tehnico– economici ai obiectivului de investiții  “Inlocuire conducta 
principala, contorizare bransamente gospodarii, reabilitare  camine de vane  si hodranti de 
incendiu, comuna Gheorghe Lazăr, județul Ialomița “-initiator primarul comunei, insotit de  ;
- referatul de aprobare   al  primarului înregistrat la nr.2130/14.05.2021;
- raportul compartimentului de resort al aparatului de specialitate al primarului , înregistrat la
nr. 2131/14.05.2021;
- anexa la proiectul de hotarare ;



-aviz comisie de specialitate Comisia de  buget, finanţe, studii, prognoze economico-sociale, 
dezvoltare locală, amenajarea teritoriului şi urbanism, agricultură nr.35/14.05.2021;
-aviz comisie de specialitate -comisia de administratie publica, juridica si de disciplina nr. 
30/14.05.2021;

PRIMAR,                                                                    
ZAHARIA ELENA GABRIELA                             Secretar general,comuna 
Gheorghe Lazar
                       Geambașu Niculina  
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