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D I S P O Z I T I E NR. 100 

privind convocarea Consiliului Local in sedinta extraordinara 

din data de 22.04.2021 

 Primarul comunei Pietroasele, judetul Buzau: 

Avand in vedere: 

-prevederile art.133, alin (2) si art. 134, alin. (1) lit. ,,a” si alin.(3) lit.,,b”din O.U.G nr.57/2019, privind 

Codul Administrativ; 

 

In temeiul art.196, alin. (1), lit. ,,b” din O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ, 

 

D I S P U N E : 

 

Art.1. Se convoaca Consiliul Local Pietroasele in sedinta extraordinara din data de 22.04.2021,  orele 

13,00 la Primaria comunei Pietroasele, avand urmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local inregistrat la sfârşitul 

anului 2020; 

Proiectul de hotarare este insotit de referatul de aprobare al Primarului, raportul de specialitate al 

compartimentului  si avizul comisiei pe  domenii. 

Initiator: Primarul comunei Pietroasele 

Prezinta: Comisia de specialitate nr.1  

2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al  Comunei  Pietroasele pe anul 2021; 

Proiectul de hotarare este insotit de referatul de aprobare al Primarului, raportul de specialitate al 

compartimentului  si avizul comisiei pe  domenii. 

Initiator: Primarul comunei Pietroasele 

Prezinta: Comisia de specialitate nr.1  

    3.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului Scolii Gimnaziale                                                                                                                                                               

Pietroasele pe anul 2021; 

Proiectul de hotarare este insotit de referatul de aprobare al Primarului, raportul de specialitate al 

compartimentului  si avizul comisiei pe  domenii. 

Initiator: Primarul comunei Pietroasele 

Prezinta: Comisia de specialitate nr.1  

4. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de investitii pe anul 2021. 

Proiectul de hotarare este insotit de referatul de aprobare al Primarului, raportul de specialitate al 

compartimentului  si avizul comisiei pe  domenii. 

Initiator: Primarul comunei Pietroasele 

Prezinta: Comisia de specialitate nr.1  

Art.2. Consilierii locali sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de 

hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi la art.1 din prezenta dispozitie. 

 Art.3. Materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi se inmaneaza consilierilor locali in mapa de 

sedinta, pe semnatura acestora. 

Art.4. Prezenta se comunica potrivit prevederilor art.135, alin.(4) si art.243 alin. (1) lit. ,,e” din 

O.U.G nr.57/2019, privind Codul Administrativ. 

 

P r i m a r , 

Cornel Enache 

 

Data:16.04.2021 

                                              avizat                                                                                                  

secretar general cu delegatie, 

                                                                                                               Grapa Stefan 
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