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D I S P O Z I Ţ I E 
privind convocarea Consiliului Local al comunei Florica 

în şedinţă ordinară in luna Decembrie 2018 
	

  Primarul comunei Florica, judeţul Buzău 
      Având în vedere: 

     - referatul persoanei responsabile, avizat si inregistrat la nr.94/21.12.2018; 

     -prevederile art. 39 alin. (1) 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 înşedinţa 
ordinară, 

în data de 28.12.2018. 
    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 modificarea/abrograrea unor hotărâri ale 
consiliului local al comunei FLORICA, judeţul Buzău. 

2. Proiect de hotărâre privind organizarea serviciului public de salubrizare la 
nivelul U.A.T. comuna FLORICA, judeţul Buzău.  

3. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei societăţi comerciale având 
forma juridică de "societate cu răspundere limitată", de drept privat,  cu capital 
public şi de interes local, cu asociat unic U.A.T. comuna FLORICA, prin Consiliul 
local al comunei FLORICA.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului contractului de prestare, 
a tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului de salubrizare al 
U.A.T. comuna FLORICA, judeţul Buzău. 

5.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţionarii 
publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Florica judeţul Buzău, incepând cu data de 01 ianuarie 2019. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 18/2018 pentru insusirea 
Acordului de cooperare intre UAT Florica, judetul Buzau si  Asociatia Comunelor 
din Romania –Filiala Judeţeană Buzău, privind organizarea si exercitarea activităţii 
din cadrul Compartimentului Financiar Contabil si Achiziţii Publice din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Florica, judeţul Buzău. 

  Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi 
instituţiilor interesate. 
	



                 PRIMAR, 
          Ing.  Ion Zaharia                               
                                                                                         Avizat,           
                                                                              Secretar delegat, 

                                                                  Lupu Marcelica-Adriana 
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