
 
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 25.02.2016 

 

  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 25.02.2016, orele 14,00 la Primaria comunei Pietroasele, avand urmatoarea ordine de zi: 

 

 

1.Proiect de hotarare privind modificarea bugetului local al Comunei Pietroasele pe 

anul 2016. 

2.Proiect de hotarare privind modificarea statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Primarului  pe anul 2016. 

3.Proiect de hotarare pentru completarea H.C.L nr.5/25.01.2012, privind  

actualizarea tarifelor de baza, pe metru patrat, al chiriilor lunare pentru suprafetele 

locative cu alta destinatie decat cea de locuinta si terenurile aflate in proprietatea publica 

sau privata a comunei Pietroasele si /sau in administrarea Consiliului Local Pietroasele, 

judetul Buzau. 

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

satul Saringa, in suprafata de 9,24 m.p, cu destinatia birou de copiat acte si multiplicat, 

aflat in domeniul public al comunei, situat in sat Saringa, com. Pietroasele, judetul Buzau. 

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

satul Saringa, in suprafata de 10,23 m.p, cu destinatia birou service aparatura birotica, 

aflat in domeniul public al comunei, situat in sat Saringa, com. Pietroasele, judetul Buzau. 

6.Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu din incinta Complexului 

Comercial din Piata Pietroasele, in suprafata de 29,27 m.p, cu destinatia activitati de 

pariuri sportive (jocuri de noroc), aflat in domeniul public al comunei, situat in sat 

Pietroasele, com. Pietroasele, judetul Buzau. 

7.Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu din incinta Dispensarului 

Medical Pietroasele, in suprafata de 8,00 m.p, cu destinatia spatiu activitate de recoltare 

probe biologice, aflat in domeniul public al comunei, situat in sat Pietroasele, com. 

Pietroasele, judetul Buzau. 

8.Proiect de hotarare privind inchirierea unui spatiu, aflat in domeniul public al 

comunei, in suprafata de 20  m.p, situat in sat Pietroasele, com. Pietroasele, judetul Buzau. 

9.Proiect de hotarare privind revocarea H.C.L nr. 8/28.01.2016, privind aprobarea 

cotizatiei anuale pentru anul 2016 a Comunei Pietroasele, judetul Buzau la Asociatia “GAL 

Drumul Vinului”. 

 



 

10.Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Pietroasele. 

11.Proiect de hotarare pentru aplicarea prevederilor O.U.G nr.44/2015 privind 

acordarea unor facilități fiscale contribuabililor care datorează majorări de întârziere 

către bugetul local al Comunei Pietroasele. 

12.Probleme curente. 

 

 

Art.2 Secretarul comunei va transmite prezenta dispozitie autoritatilor si 

persoanelor interesate. 

 

P r i m a r , 

                                                           Cornel Enache 

 

 

 

 

Nr.34                                                avizat  

Data :19.02.2016           secretar,   

Matache Aurelia 


