
 

 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL  BUZĂU 

COMUNA  MÂNZĂLEŞTI 
P R I M A R 

 

 
DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Local Mânzălești în ședința extraordinară din data 

de 08.01.2021 

 

      Primarul comunei Mânzălești, județul Buzău; 
 
     Având în vedere: 
 

-prevederilor articolului 134, alin 1, lit a și alin 4 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului  nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările  și completările 
ulterioare, 

În conformitate cu prevederile Hătărârii Consiliului Local  Mânzălești nr. 39 din 
15.12.2020  privind aprobarea Regulamentului de organizare a Consiliului Local al 
Comunei Mânzălești, 

În temeiul articolului  196 alin. 1 lit b) din  OUG  nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ,  

DISPUNE : 

 

Art. 1. Convocarea Consiliului Local al Comunei Mânzălești în ședință extraordinară , în 
data de 08.01.2021, 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. 5. Secretarul general al Comunei Mânzălești va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei dispoziții; 

  
                PRIMAR,                                                Contrasemnează pentru legalitate, 

Moldoveanu Viorel                                                     Inspector cu atributii 
                                                               delegate de Secretar general                         

 
                                                                                       Stănilă Costică Marian 
 

Nr. 8 

Mânzălești 06.01.2021 

 

 



 

Anexa la dispoziția nr. 8 din 06.01.2021 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

al ședinței ordinare a Consiliului Local  Mânzălești din data de 08.01.2021, ora 1400 

 

1. Alegerea presedintelui de sedinta pentru o perioada de 3 luni in urma demisiei 
din Consiliul local al comunei Manzalesti, a domnului consilier local Besliu Valeriu; 

 

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul anilor precedenti, gol 
de casă, la sectiunea de functionare; 
 - 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”; 

 

3. Diverse; 

 

 

 

Inspector cu atribuții delegate 

de Secretar general, 

Stănilă Costică Marian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	PRIMAR,                                                Contrasemnează pentru legalitate,

