
ROMÂNIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARUL COMUNEI FLORICA 
DISPOZIȚIE 

privind convocarea consiliului local în sedință ordinară 
in data de 30.01.2020 

 
 Primarul comunei Florica, judetul Buzau 
 Avand in vedere:      

Ø referatul secretarului general delegat al comunei Florica, judetul Buzau, 
inregistrat sub nr. 133/21.01.2020; 

Ø prevederile art. 133, alin. 1 art.134, alin (1) lit. a, alin (3), lit.a, alin (5) din 
Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 - privind Codul administrativ; 

În temeiul art. 196 alin.1 lit. b din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ  
 

DISPUNE: 
 

Art.1(1) Se convoacă consiliul Local al comunei Florica în sedință ordinară pentru 
data de 30 Ianuarie 2020, orele 09.00. Sedința va avea loc în sediul Primăriei Comunei 
Florica, situat în Comuna Florica, Str. Ing. Constantin Poenaru, nr.69, Județul Buzău. 

        (2) Ședința de consiliu are următorul proiect de ordine de zi:  
Ø Proiect de hotarâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ  

preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2020– 2021  aflate pe raza administrativ-teritorială 
a comunei Florica, judeţul Buzău, initiator primar Zaharia Ion; 

Ø Proiect de hotarâre privind aprobarea “Planului de acţiuni si lucrări de interes  
local” pentru beneficiarii dreptului la ajutor social acordat in baza Legii nr. 416/2001, in 
anul 2020,  initiator primar Zaharia Ion; 

Ø Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii   prin act aditional a contractului de  
inchiriere nr.205/31.01.2019 incheiat intre Consiliul local Florica si  Societatea  Mihaela  
Ideal Avantaj SRL, initiator primar Zaharia Ion. 

Ø Proiect de hotarare   privind înfiinţarea „SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII  
DE URGENTA “TIP  V1, pentru intervenţia în situaţii de urgenţă, initiator primar Zaharia Ion. 

Ø Proiect de hotărare privind aducerea la îndeplinire prin inregistrare si comunicare a  
Ordinului Prefectului judetului Buzau nr.24/14.01.2020 privind constatarea incetarii de 
drept, inainte de expirarea duratei normale a acestuia a mandatului consilierului local 
Francu Petre si declararea  ca vacant a loculul ocupat de acesta in cadrul Consiliului Local 
Florica, initiator primar Zaharia Ion. 

Art.2 Materialele se comunica consilierilor locali si se afiseaza pe site-ul autoritatii 
publice locale. 

Art.3 Proiectul de hotarare inscris pe ordinea de zi a sedintei ordinare  se transmite spre 
avizare, comisiilor de specialitate. 

Art.4 Consilierii locali pot formula si depune amendamente la proiectele de hotarare 
inscrise pe ordinea de zi. 

Art.5 Secretarul comunei Florica va comunica prezenta dispozitie autoritatilor, 
persoanelor fizice si juridice interesate. 

 
 

              PRIMAR, 
         Ing. Zaharia Ion 

                                                                          Avizat, 
        Secretar general delegat al comunei  

                                        Lupu Marcelica Adriana 
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