ROMÂNIA
JUDETUL BUZAU
PRIMARIA COMUNEI FLORICA
NR. 228/05.02.2019
ANUNŢ
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, Primarul comunei
Florica supune dezbaterii publice următoarele proiecte de hotărâri:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetare la data de 31.12.2018
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile ce va asigura
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor aferente navetei
cadrelor didactice care îşi desfăşoară activitatea în Şcoala Gimnazială din Comuna
Florica, pentru perioada noiembrie 2018-ianuarie 2019.
4.Proiect de hotărâre privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţie „MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI, SAT FLORICA, COMUNA
FLORICA, JUDETUL BUZAU” in vederea includerii si finanţării investiţiei in cadrul
Programului Naţional de Dezvoltare Locală.
5.Prezentarea Raportului privind transparenţa decizională, conform Legii nr.
52/2003 în anul 2018 la nivelul Consiliului Local al comunei Florica.
6.Prezentarea Raportului de evaluare a implementarii Legii nr. 544/2001 in anul
2018 .
7.Prezentarea de către primarul comunei Florica a Raportului anual privind starea
economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale a comunei Florica,
conform art. 63, alin. (3), lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulerioare.
8. Prezentarea raportului de activitate al domnului Tirifan Ionel având funcţia de
viceprimar la Primăria comunei Florica, judeţul Buzău.
9. Prezentarea Raportului anual de activitate de către Comisiile de specialitate din
cadrul Consiliului Local al comunei Florica precum şi Rapoartele privind problemele
supuse dezbaterii consiliului local.
10. Prezentarea Raportului anual de activitate al membrilor Consiliului Local al
comunei Florica, judeţul Buzău.
Propunerile şi observaţiile referitoare la proiectul de act normativ supus dezbaterii
pot fi transmise în scris, pe adresa Primăria comunei Florica, judeţul Buzău, pe fax, la
nr. 0238582750, la adresa de mail: primaria.florica@yahoo.com
sau direct la
secretariatul institutiei.
Secretar delegat,
Lupu Marcelica Adriana

