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D I S P O Z I T I E NR. 138 

privind convocarea Consiliului Local in sedinta ordinara 

din data de 29.07.2021 

  

Primarul comunei Pietroasele, judetul Buzau: 

Avand in vedere: 

 

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

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Referatul secretarului general al comunei nr. 2721/23.07.2021. 

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

Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare 

 

DISPUNE: 

 

          Art. 1 : Se convoaca Consiliul Local al Comunei Pietroasele, 

judetul Buzau in sedinta ordinara pe data de 29.07.2021 ora 1400 la 

sediul U.A.T. Comuna Pietroasele cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 

1. Prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare; 

2. Alegerea presedintelui de sedinta. 

3. Probleme curente. 

 Art. 2 : Prezenta dispozitie se comunica in conformitate cu 

prevederile art. 243 alin. (1) lit. “e” din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu completarile si modificarile ulterioare. 

P r i m a r , 

Cornel Enache 

 

Data:23.07.2021                                            

 

Contrasemneaza,  

Secretar general cu delegatie , 

Grapa Stefan 
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       Primar, 
                                     _________________ 

NR. 2721 
DATA: 23.07.2021 

 

REFERAT 
privind convocarea Consiliului Local al Comunei 

Pietroaselein sedinta ordinara pe luna iulie 2021 
 

 
 In conformitate cu art. 133 alin. (1) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si 

completarile ulterioare, “ Consiliul local se întruneşte în şedinţe 
ordinare, cel puţin o dată pe lună, la convocarea primarului.” 
 Potrivit art. 134 alin. (1) lit. a)  si alin. (3) 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: 
    a) în termen de 5 zile de la data comunicării dispoziţiei de 
convocare pentru şedinţele ordinare;......” 

 Fata de cele mentionate mai sus, va rog analizati si 
dispuneti. 

 
 SECRETAR GENERAL CU DELEGATIE, 

GRAPA STEFAN 
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