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D I S P O Z I T I E NR. 116 

privind convocarea Consiliului Local in sedinta de indata 

din data de 05.04.2022 

 

 Primarul comunei Pietroasele, judetul Buzau: 

Avand in vedere: 

 

-prevederile art.133, alin (2) si art. 134, alin. (1) lit. ,,a” si alin.(4) din O.U.G nr.57/2019, 

privind Codul Administrativ; 

      - Referatul secretarului general inregistrat la nr. 1418/04.04.2022; 

 

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 de indata din data de 

05,04,2022, orele 12,00 la Primaria comunei Pietroasele, avand urmatoarea ordine de zi: 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiţii „Înființare distribuție inteligentă de gaze naturale în 

Comuna Pietroasele. județul Buzău” in vederea includerii si finantarii investitiei prin 

Programul National de Investiții ”Anghel Saligny"; 

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

specialitate al compartimentului de resort. 

Initiator: Primarul comunei Pietroasele 

Prezinta: Comisia de specialitate nr.1 si nr.2  

 2.Proiect de hotarare privind inființarea și concesionarea Serviciului de gestionare 

a câinilor fără stăpân Pietroasele; 

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

de specialitate al compartimentului de resort. 

Initiator: Primarul comunei Pietroasele 

Prezinta: Comisia de specialitate nr.1 si nr.2 

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:04.04.2022 

                                                                                                                                      avizat                                  

                                                                                  secretar general,  

                                                                                                                           Matache Aurelia     
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                    Primar, 

                                     _________________ 

NR. 1418/04.04.2022 

REFERAT 

privind convocarea Consiliului Local al Comunei Pietroasele in 
sedinta de indata pe luna aprilie 2022 

 In conformitate cu art. 133 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, “ Consiliul local 
se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la convocarea primarului.” 

 Potrivit art. 134 alin. (1) lit. a)  si alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare: 

“Consiliul local se convoacă după cum urmează: 
    a) prin dispoziţie a primarului, în cazurile prevăzute la art. 133 alin. (1), alin. 

(2) lit. a) şi c); ….. Data şedinţei consiliului local precizată cu ocazia convocării 
este stabilită, cu respectarea modului de calcul al termenelor procedurale, 
prevăzut de art. 181 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
republicată, cu modificările ulterioare, astfel: 

    (4)În caz de forţă majoră şi/sau de maximă urgenţă pentru rezolvarea 
intereselor locuitorilor comunei, ai oraşului sau ai municipiului/subdiviziunii 
administrativ-teritoriale ori în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare 

şi funcţionare a consiliului local, convocarea acestuia pentru şedinţa 
extraordinară, prin excepţie de la prevederile alin. (3) lit. b), se face de îndată.
 Fata de cele mentionate mai sus, va rog analizati si dispuneti. 

 

 SECRETAR GENERAL , 
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