
 

                                               
                                                            
 
 

D I S P O Z I T I E 
privind convocarea Consiliului local Mânzălesti în sedintă ordinară 

în data de 20.01.2021 
 

Primarul Comunei Mânzălesti, judetul Buzău 
Având in vedere: 

- prevederilor articolului 134, alin (1), lit a) și alin (4) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ; 

- în conformitate cu prevederile Hătărârii Consiliului Local  Mânzălești nr. 39  din 15.12.2020  
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei 

Mânzălești; 
In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
DISPUNE: 

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Comunei Mânzălești în ședință ordinară, în data de 20.01.2020, 

ora 1400, în sala de ședințe a Primăriei Mânzălești; 
 

Art. 2. Ședința Consiliului Local se va desfășura cu respectarea condițiilor de siguranță sanitară; 

Art. 3. Proiectul ordinii de zi  si indicarea comisiilor de specialitate cărora le-a fost transmis spre 

avizare proiectul de hotărâre  este prevăzut  în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție; 

Art. 4. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi vor fi transmise membrilor Consiliului Local 

Mânzălești în format electronic cu invitația de a formula  propuneri și a depune  amendamente; 

Art. 5. Secretarul general al Comunei Mânzălești va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții; 

 

              Primar, 

     Moldoveanu Viorel 

                                                                                Contrasemnează pentru legalitate,                                                                   
                                                                                 Inspector cu atribuții delegate de 

                                                                                secretar  general, 

                                                                               Stănilă Costică Marian 
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Anexa la dispoziția nr. 11 din 15.01.2021 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

al ședinței ordinare a Consiliului Local  Mânzălești din data de 21.01.2021, ora 1400 

 

1. Aprobarea Procesului Verbal  al ședinței extraordinare  a Consiliului Local Mânzălești din data 
de 08.01.2021; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei de unități școlare pentru anul școlar 2021/2022; 
 - inițiator Stănescu Costel Liviu – viceprimar; 

 - avize – Comisia pentru invatamant, sanatate, cultura, protectie sociala, activitati sportive si de 

agrement; 

 - cvorum necesar: 6 voturi „pentru”; 

3. Proiect de hotărâre privind vănzarea prin  licitație publică cu strigare a unui volum de 837 m.c. 
material lemnos,  de pe păşunea împădurită proprietate privată a comunei  Mânzăleşti, situată în 
punctul „Giurgiu” 

- inițiator Moldoveanu Viorel – primar; 

 - avize – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, administrarea 

bugetului privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comerț; 
 - cvorum necesar: 6 voturi „pentru”; 

4. Proiect de hotărâre stabilirea salariului de bază pentru funcţionarii publici şi personalul 
contractual din cadrul familiei ocupaţionale "Administraţie" din aparatul propriu al Primarului 
comunei Mânzălești, judeţul Buzău, precum şi stabilirea nivelului indemnizaţiei lunare a aleşilor 
locali 

 - inițiator Moldoveanu Viorel – primar; 

 - avize – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, administrarea 

bugetului privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comerț; 
 - cvorum necesar: 6 voturi „pentru”; 

5. Proiect de hotărâre privind constatarea  încetării de drept, prin demisie, a mandatului de 

consilier local al domnului Beșliu Valeriu, precum și vacantarea locului de consilier local în cadrul 
Consiliului  Local al Comunei Mânzălești; 
 - inițiator Moldoveanu Viorel – primar; 

 - avize – Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, 

a drepturilor cetatenilor; 

 - cvorum necesar: 6 voturi „pentru”; 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentantului   Comunei Mânzălești în relația cu 
AFIR; 

 - inițiator Stănescu Costel Liviu – viceprimar; 

 - avize – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, administrarea 

bugetului privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comerț; 



    

- Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a 

drepturilor cetatenilor; 

 - cvorum necesar: 6 voturi „pentru”; 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și activități de interes local pe anul 
2021, ce vor fi executate de către beneficiarii de ajutor social, conform Legii 416/2001, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 -  inițiator Stănescu Costel Liviu– viceprimar; 

 - avize – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, administrarea 

bugetului privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comerț; 
 - cvorum necesar: 6 voturi „pentru”; 

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mânzălești in 
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008. 

- inițiator Stănescu Costel Liviu  – viceprimar; 

- avize – Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget finante, administrarea 

bugetului privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comerț; 
 - cvorum necesar: 6 voturi „pentru”; 

 

9. Diverse; 

 

Inspector cu atribuții delegate 

de secretar general, 

Stănilă Costică Marian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


