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A N U N Ț 

 
 În temeiul dispozițiilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică  
 
Consiliul local Mânzălești se întrunește în ședință publică ordinară în ziua de 

31.01.2022 , ora 14,00 , în sala de ședințe a Primăriei Comunei Mânzălești , cu 

următoarea ordine de zi: 

 1.  Proiect de hotărâre  privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației să voteze aprobarea retragerii 

comunei Cilibia din A.D.I. ,, Buzău 2008,,. 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar  

2.  Proiect de hotărâre  privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

în Adunarea Generală a Asociației să voteze aprobarea primirii comunei Ghergheasa și 

comuna Mihăilești  în calitate de membru asociat al A.D.I ,,Buzău 2008,, . 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar  

          

 3. Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință.  

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar  

 4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea structurii școlare pentru unitatea de 

învățământ cu personalitate juridică ,, Școala Gimnazială Mânzălești , comuna 

Mânzălești , județul Buzău ,,. 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar  

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de Acțiuni și Lucrări de 

interes local în vederea repartizării orelor de muncă lunar pentru beneficiarii de ajutor 

social în anul 2022. 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar 

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea achiziționării în condițiile legii , a unor 

servicii juridice de consultanță , asistență și/sau reprezentare în fața instanțelor 

judecătorești, de către comuna Mânzălești , județul Buzău  

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar 



7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea raportului privind activitatea 

asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav din comuna Mânzălești, pentru 

anul 2021. 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar 

 8.  Proiect de hotărâre  privind prelungirea termenului de acordare a facilit[‚ilor 

fiscale , respectiv anularea accesoriilor aferente obliga’iilor bugetare restante la data 

de 30 iunie 2022 , datorate bugetului local al comunei Mânzălești , județul Buzău  

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar 

 9.  Diverse  

 

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
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