
 
                                                        R O M Â N I A                                 
                                                     JUDEŢUL BUZĂU 
                                            PRIMĂRIA COMUNE MÂNZĂLEȘTI 
                                                                           PRIMAR 

 

 
D I S P O Z I Ţ I E  

privind convocarea în şedinţă ordinară  a  
Consiliului Local al comunei Mânzălești 

 
Primarul Comunei Mânzălesti, judetul Buzău 

Având in vedere: 
- prevederilor art. 133 alin (1) , 134, alin (1), lit a)  din O.U.G nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare ; 
- prevederileart.21 alin (1) și art.22 din  Hătărârea 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 25.02.2021, 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  amendamentEe. 

 
Art. 5. Secretarul general al Comunei Mânzălești va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziții; 
              
                 Primar, 
     Moldoveanu Viorel                                                       Contrasemnează , 
                                                                             Secretar general al comunei 

                                                                           Iancu Viorica Raimonda 
 Nr. 24/Mânzălesti -Buzău 18.02.2021 



                                                  Anexa la dispoziția nr.24 din 18.02.2021 
 

 
PROIECTUL ORDINII DE ZI 

al ședinței ordinare a Consiliului Local  Mânzălești, 
din data de 25.02.2021, ora 1400 

 
 

1. Aprobarea Procesului Verbal  al  sedintei extraordinare a 
Consiliului Local Mânzălești din data de 05.02.2021; 

2. Proiect de hotărâre nr.10  privind acordarea unui ajutor de 
urgență doamnei Cristea Elena, cu domiciliul în comuna Mânzălești , sat 
Mânzălești , județul Buzău.  

- 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; 
   - Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
activități sportive și de agrement 
 - cvorum necesar: 6 voturi „pentru” 
 

3. Proiect de hotărâre nr.11 privind acordarea unui ajutor de urgență 
doamnei Huțanu Ileana, cu domiciliul în comuna Mânzălești , sat 
Mânzălești , județul Buzău . 

- 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; 
   - Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, 
activități sportive  și de agrement 
 - cvorum necesar: 6 voturi „pentru” 
 

4. Proiect de hotărâre nr.12 privind aprobarea modului de 
completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024 ; 
 - 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, 
    - Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea             
ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, 
            - cvorum necesar: se adoptă cu majoritate simplă conform art.5 
lit.ee)  ; 
 
 
 



5. Proiect de hotărâre nr.13 privind înființarea Serviciului de 
iluminat public al comunei Mânzălești , județul Buzău și aprobarea 
modalității de gestiune . 
 - 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; 
      - Comisia pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție 
socială, activități sportive și de agrement, 
       -  Comisia pentru administratie publica locala, juridica, apararea   
ordinii si linistii publice, a drepturilor cetatenilor, 
            - cvorum necesar: se adoptă cu majoritate simplă conform art.5 
lit.ee) .  

6. Proiect de hotărâre nr.14 privind prelungirea termenului de 
acordare a facilităților fiscale, respectiv anularea accesoriilor aferente 
obligațiilor bugetare restante la data de 31.03.2020 , datorate bugetului 
local al comunei Mănzălești , județul Buzău . 

  - 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; 

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

    - cvorum necesar: 6 voturi „pentru”; 
 
 
 

7. Diverse. 
 
 

 
                                      Secretar general al comunei Mânzălești                Vior                                    
Raimonda Viorica Iancu 
 


