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D I S P O Z I Ţ I E 

privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica 
în şedinţă ordinară luna ianuarie 2017 

 
  Primarul comunei Florica, judeţul Buzău 
      Având în vedere: 
      - prevederile art. 39 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, 
cu modificările şi completările ulterioare; 
       În temeiul art. 68, din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

D I S P U N E: 
            Art.1. Se aprobă convocarea Consiliului Local al comunei Florica în şedinţă ordinară, 
în data de 27.01.2017. 
            Art.2. Şedinţa se va desfăşura la sediul Consiliului Local din comuna Florica  
începând cu ora 09.00 iar proiectul ordinii de zi va conţine următoarele puncte:  
1. Proiect  de  hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare din 
excedentul bugetului local al comunei Florica, judeţul Buzău, pe anul 2016; 
  - susţine primarul comunei Ion Zaharia; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 
,,MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI, SAT FLORICA, COMUNA FLORICA, 
JUDEŢUL BUZĂU”, 
  - susţine primarul comunei Ion Zaharia; 
3. Proiect de hotărâre privind privind asigurarea cheltuielilor care nu se finanţează de la 
bugetul de stat aferente  proiectului ,,MODERNIZARE DRUMURI SĂTEŞTI, SAT 
FLORICA, COMUNA FLORICA, JUDEŢUL BUZĂU”, în sumă de 447.623 lei; 
  - susţine primarul comunei Ion Zaharia; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 
416/2001 privind venitul minim garantat pentru anul 2017 precum şi aprobarea notei de 
fundamentare a Planului de lucrări de interes local ce vor fi executate în anul 2017 de către 
beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 
  - susţine primarul comunei Ion Zaharia; 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei membrilor Consiliului Comunitar 
Consultativ în cadrul Consiliului Local Florica; 
  - susţine primarul comunei Ion Zaharia; 
             Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi instituţiilor 
interesate. 

PRIMAR, 
Ing.  Ion Zaharia 
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