
R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

PRIMĂRIA COMUNEI MÂNZĂLEȘTI 
PRIMAR 

 

 
D I S P O Z I Ţ I E  

privind convocarea  Consiliului Local al Comunei Mânzălești  
în ședință ordinară  

 

Primarul comunei Mânzălești , judeţul Buzau  
 

Având în vedere  

-prevederile art.21 alin (1) și art.22 alin (1) lit.a ) din Hotărârea 

Consiliului Local Mânzălești nr.39/15.12.2020 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei 

Mânzălești , județul Buzău , 

- prevederile art.133 alin (1) și art.134 alin (1) lit.a ), alin (3) lit.a), alin (5)  

din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , cu modificările și 

completările ulterioare , 

 În temeiul art. 154 alin (5) și  art.196 alin (1) lit.b ) din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare  

 

D I S P U N E: 

 

         Art.1   Convocarea Consiliului Local al comunei Mânzălești, în şedinţa 

ordinară,  pentru Luni , 28.02.2022 , orele 14,00 în sala de şedinte din cadrul 

Primariei comunei Mânzălești. 

 Proiectul ordinii de zi este următorul  
1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea numărului și a cuantumului 

burselor școlare ce se vor acorda elevilor din învățământul preuniversitar de 

stat din comuna Mânzălești , județul Buzău , pe semestrul II al anului școlar 

2021-2022. 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar  

2. Proiect de hotărâre  privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului UAT Mânzălești în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ,, Buzău 2008,, să voteze aprobarea modificării 



contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și de 

canalizare 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar 

 3. Proiect de hotărâre  privind desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului local Mânzălești , pentru proba interviu a concursului organizat de 

Inspectoratul Școlar Județean Buzău , în perioada 16-25 martie 2022 , pentru 

ocuparea funcției de director al Școlii Gimnaziale comuna Mânzălești , județul 

Buzău  

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar  

 4.  Diverse  

      Art.2  Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi îndeplinesc condițiile 

prevăzute de art.136 alin (8) din Ordonanța de Urgența nr.57/2019 privind 

Codul administrativ , cu modificările și completările ulterioare . 

      Art.3 Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost transmise spre 

avizare comisiilor de specialitate: 

 1) Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget 

finanțe , administrarea domeniului public și privat al comunei , agricultură, 

gospodărie comunală, protecția mediului , servicii și comerț , 

 2) Comisia pentru învățământ , sănătate, cultură, protecție socială , 

activități sportive și de agrement , 

3) Comisia pentru administrație publică , juridică , apărarea ordinii și 

liniștii publice , a drepturilor cetățenilor . 

       Art.4   Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele 

de hotărîre înscrise pe ordinea de zi . 

      Art.5  Secretarul general al  comunei Mânzălești , va comunica prezenta 

dispoziţie persoanelor interesate, și o va înainta la Instituţia Prefectului - 

Judeţul Buzău. 

 Nr. 40/Mânzălești  – Buzău , 21.02.2022. 

        PRIMAR , 
MOLDOVEANU VIOREL                                        CONTRASEMNEAZĂ  
                               SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
                                 Raimonda Viorica Iancu 


