
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

PRIMARUL COMUNEI FLORICA 
DISPOZIȚIE 

privind convocarea consiliului local în sedință ordinară 
în data de 25 iunie 2021 

 
 Primarul comunei Florica, județul Buzău 
 Având in vedere:      

¾ referatul persoanei responsabile înregistrat sub nr. 1224/18.06.2021; 
¾ 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 25 iunie 2021, orele 16.00. Sedința va avea loc în sediul Primăriei 
Comunei Florica, situat în Comuna Florica, Str. Col. Constantin Poenaru, nr.69, Județul 
Buzău. 

        (2) Ședința de consiliu are următorul proiect de ordine de zi:  
-Depunerea jurământului in conformitate cu prevederile art.117 alin. (1) din O.U.G. 

nr. 57/2019 de către domnul Cană Viorel declarat supleant,  al cărui mandat a fost 
validat de  Judecătoria Buzău prin Incheierea Civila a Judecătoriei Buzău in dosarul 
nr.7117/200/2021  si validarea în componenta  Comisiei de specialitate pentru 
administraţie publică locala, juridică si de disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, 
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor. 

-Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT 
Florica in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 
sa voteze aprobarea retragerii comunei Vâlcelele din Asociatie- inițiator, primar Ing. 
Zaharia Ion. 

   -Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT 
Florica in Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” 
sa voteze aprobarea primirii comunei Cătina in Asociatie - inițiator, primar Ing. Zaharia 
Ion. 

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

Art.3 Proiectele de hotărâre inscrise pe ordinea de zi a sedinței ordinare  se 
transmite spre avizare, comisiilor de specialitate. 

Art.4 Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi. 

Art.5 Secretarul comunei Florica va comunica prezenta dispoziție autorităților, 
persoanelor fizice si juridice interesate. 
 
 
              PRIMAR, 
         Ing. Zaharia Ion 

                                                                          Contrasemnează , 
        Secretar general delegat comună  



                                            Lupu Marcelica Adriana 
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