
 
R O M A N I A  

JUDETUL BUZAU 

COMUNA PIETROASELE 

PRIMAR 

 

D I S P O Z I T I E 

privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara 

din data de 29.03.2016 

 

  Primarul comunei Pietroasele, judetul Buzau: 

Avand in vedere: 

- prevederile art.40 alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica 

locala, republicata; 

In temeiul art.68 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, 

republicata;     

D I S P U N E : 

 

Art.1Se convoaca Consiliul Local comunal Pietroasele in sedinta ordinara  din data 

de 29.03.2016, orele 14,00 la Primaria comunei Pietroasele, avand urmatoarea ordine de zi: 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea Organigramei si Statului de functii al 

Primariei comunei Pietroasele pe anul 2016. 

       2.Proiect de hotarare pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect  

și in vederea realizării investitiei ”Modernizare drumuri de interes local DC 254, DC 256, 

DC 260 si DC 261 din comuna Pietroasele, judeţul Buzău” - investitie de interes local al 

comunei Pietroasele, finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. 

       3.Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z ,,Construire hala industriala si     

corpuri administrative, hala confectii metalice si birouri, 2 hale depozitare produse 

agricole- extravilan comuna Pietroasele, T 124, Parcela 3067, nr. cad. 21681, nr. cad.21682 

si nr.cad.21683, jud.Buzau”. 

           4.Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu din incinta fostei Primarii din 

satul Saringa, in suprafata de 61,62 m.p, cu destinatia comert, aflat in domeniul public al 

comunei, situat in sat Saringa, com. Pietroasele, judetul Buzau. 

           5.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local 

ce se vor desfasura in anul 2016 cu beneficiarii de ajutor social. 

           6.Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri pentru identificarea 

beneficiarilor de stimulente educationale acordate potrivit Legii nr.248/2015 si a 

procedurilor de acordare a acestora. 

          7.Proiect de hotarare privind aprobarea raportului pe semestrul II anul 2015 privind 

activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap angajati in cadrul Primariei 

comunei Pietroasele. 

8.Proiectul de hotarare  privind aprobarea investitiei noi ,,Proiect tehnic si Studii 

Fezabilitate modernizare, inclusiv dotare GPN Saringa”. 

9.Hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta. 

          10. Probleme curente. 

Art.2 Secretarul comunei va transmite prezenta dispozitie autoritatilor si 

persoanelor interesate. 

P r i m a r , 

                                                           Cornel Enache 

 

Nr.79                                                avizat  

Data :23.03.2016           secretar,   

Matache Aurelia 


