
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 în şedinţă ordinară  a Consiliului Local al  
Comunei Mânzălești 

 

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) și 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 Joi, 31.03.2022 , orele 14,00 în sala de şedinte din cadrul 

Primariei comunei Mânzălești. 

 Proiectul ordinii de zi este următorul  
 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 28.02.2022. 

 

2.  Proiect de hotărâre nr.15  privind utilizarea unei sume din excedentul 

anual al bugetului local ,rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 

2021. 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar 



 3. Proiect de hotărâre nr.16  privind aprobarea virării de credite bugetare 

de la un capitol la altul în cadrul bugetului local de venituri și cheltuieli al 

comunei Mânzălești , județul Buzău .  

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar  

 

 4. Proiect de hotărâre nr.17  privind aprobarea modificării ștatului de 

funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Mânzălești , județul 

Buzău , începând cu data de 01.04.2022 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar  

 

5. Proiect de hotărâre nr.18  privind aprobarea schimbării destinației 

imobilului în care și-a desfășurat activitatea Școala Gura Bădicului , 

proprietatea publică a comunei Mânzălești, județul Buzău, din spațiu de 

învățământ în spațiu necesar pentru activitatea de asistență socială . 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar 

 

6. Proiect de hotărâre nr.19 privind însuțirea Acordului de cooperare 

privind organizarea și exercitarea activității de deservire și transport. 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar 

 

7. Proiect de hotărâre nr.20  privind aprobarea treceri  din domeniul 

public al comunei  în domeniul privat al comunei a unei suprafețe de teren . 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar 

 

 8.  Proiect de hotărâre nr.21  privind stabilirea unor taxe speciale 

pentru activitatea Serviciului de Salubrizare Mânzălești , serviciu cu 

personalitate juridică aflat în subordinea Consiliului Local Mânzălești . 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar 

 



9.  Proiect de hotărâre nr.22  privind aprobarea scoaterii la licitație în 

vederea  închirieri a unui spațiu în suprafață de 13,87 mp , aparținând 

domeniului public al comunei , situat în incinta imobilului ,, Primărie ,,.  

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar 

 

10.  Proiect de hotărâre nr.23 privind aprobarea modificări poziției nr.37 

din anexa la Hotărârea Consiliul Local nr.14/21.04.2005 privind atestarea 

inventarului bunurilor aparținând domeniului privat al comunei Mânzălești , 

județul Buzău.  

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar 

 

11.  Proiect de hotărâre nr.24 privind aprobarea prelungirii unor 

contracte de închiriere pentru suprafețe de pajiști aflate în domeniul privat al 

comunei Mânzălești , județul Buzău . 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar 

 

12.  Proiect de hotărâre nr.25 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului Comunei 

Mânzălești . 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar 

 

13.  Proiect de hotărâre nr.26 privind alegerea președintelui de ședință . 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar 

 

 14.  Diverse . 

 

      Art.2  Proiectele de hotarare 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 proiectul ordinii 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  (1) Consilierii locali sunt invitați să formuleze amendamente cu 

privire la proiectele de hotărâre înscrise pe  proiectul ordinii de zi , dacă este 

cazul . 

      (2) Amendamentele se vor formula în scris și se vor depune la 

Secretarul General al comunei Mânzălești , până cel târziu pe data de 

31.03.2022. 

 

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

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

Judeţul Buzău. 

 Nr. 45/Mânzălești  – Buzău , 22.03.2022. 

 

 

          PRIMAR , 
MOLDOVEANU VIOREL    
 

 
 

 
                                                                 CONTRASEMNEAZĂ  

                                                               SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 
                                                                      Raimonda Viorica Iancu 


