
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 ân 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 așin (1) lit.a ) 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,  

în data 30 martie 2021, orele 14,00 în sala de şedinte din cadrul Primariei comunei 

Mânzălești. 

 Proiectul ordinii de zi este următorul  
 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţeI  ordinare din data de 25.02.2021. 

2.  Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință a Consiliului 

Local Mânzălești , județul Buzău . 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar  

3.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului anual de execuție al 

bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Mânzălești , județul Buzău , pe anul 

2020. 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar  

         4.  Proiect de hotărâre  privind  scăderea din evidența analitică a creanțelor 

fiscale ale debitorilor aflați în stare de insolvabilitate și a proceselor verbale de 

contravenție reprezentând amenzi contravenționale . 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar 

   



 5.  Proiect de hotărâre privnd stabilirea programului de audiențe acordat de 

consilieri locali . 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar   

 6.  Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și 

derulării proceurilor de atribuire a contractelor /acordurilor – cadru pentru achiziția 

produselor și a contractelor /acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative aferente Programului pentru anii școlari 2021-2022 și 

2022-2023 . 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar   

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de activitate al asistenților 

personali ai persoanelor cu handicap grav de pe raza comunei Mânzălești , județul 

Buzău. 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar   

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului strategic de dezvoltarea 

serviciilor sociale în perioada 2021-2025 la nivelul comunei Mânzălești , județul Buzău . 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar   

9.  Proiect de hotărâre privind  însușirea de către  consiliul local,  a actului 

adițional nr.2  la contractul de concesiune nr.364/12.02.2001 având ca obiect 

concesionarea suprafeței de 150 mp . 

Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar   

10.  Proiect de hotărâre privind încheierea contului de execuție al  Serviciului 

de  Salubrizare Mânzălești , serviciu cu personalitate juridică , aflat în subordinea 

Consiliului Local Mânzălești . 

        Iniţiator – Moldoveanu Viorel   – primar   

 

      Art.2  Proiectele de hotarare înscrise pe ordinra 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 pe domenii de activitate ale Consiliului Local al 

comunei Mânzălești.  



       Art.4  Amendamentele cu privire la proiectele de hotărâre se vor formula în scris și 

se vor depune la Secretarul General al comunei Mânzălești , până cel târziu pe data de 

30.03.2021. 

 

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

persoanelor interesate, si o va înainta la Instituţia Prefectului Judeţului Buzău. 

 

 Nr. 52 /Mânzălești  – Buzău , 23.03.2021. 

 

 

PRIMAR , 
MOLDOVEANU VIOREL    

 
 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

Raimonda Viorica Iancu 


