
 

 

 

ROMANIA 

PRIMARIA COMUNEI PIETROASELE 

JUDETUL BUZAU 

Tel/Fax: 0238.512.000, email: 

primariapietroasele@yahoo.com 

 

 

D I S P O Z I T I E NR. 124 

privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara 

din data de 29.06.2021 

  

Primarul comunei Pietroasele, judetul Buzau: 

Avand in vedere: 

- prevederile art.133, alin (1) si art. 134, alin. (1) lit. ,,a” 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 ordinara din data de 

29.06.2021, orele 14,00 la Primaria comunei Pietroasele, avand urmatoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotarare pentru atestarea modificării Inventarului bunurilor care 

aparțin  domeniului public al comunei Pietroasele, județul Buzău; 

 

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 inchirierii prin licitatie publica a unor spatii 

situate in incinta Caminului Cultural  din satul  Pietroasele, comuna Pietroasele, judetul 

Buzau 

 

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 si nr. 2 

3.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea 

Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze aprobarea 

retragerii comunei Valcelele din Asociatie. 

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 si nr.2 

4. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT in 

Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” sa voteze 

aprobarea primirii comunei Catina in Asociatie. 



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 si nr.2 

5.Proiect de hotarare privind privind darea in folosinta gratuita catre Parohia Saringa I a 

terenului in suprafata de 1232 m.p, teren intravilan  din domeniul privat al comunei Pietroasele  

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 si nr.2 

6. Probleme curente. 

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:23.06.2021                                            

 

 

Contrasemneaza,  

Secretar general UAT, 

Matache Aurelia 
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