
ROMÂNIA
JUDEȚUL BUZĂU

PRIMARUL COMUNEI FLORICA
DISPOZIȚIE

privind convocarea consiliului local în sedință ordinară
în data de 22 octombrie 2021

Primarul comunei Florica, județul Buzău
Având în vedere:     

 referatul persoanei responsabile înregistrat sub nr. 3023/15.10.2021,
 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 22 octombrie
2021, orele 09.00. 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: 
-Proiect de hotărâre privind  alegerea presedintelui de sedintă pentru perioada noiembrie 2021- ianuarie

2022- ini�iator, primar Ing. Zaharia Ion.
  -Proiect de hotărâre privind  aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru obiectivul de
investitii „Realizarea de accese la proprietă�i prin pode�e tubulare în sat Florica, comuna Florica, jud. Buzău” în
cadrul Programului National de Investitii ,, Anghel Saligny”,-initiator  primar Ing. Zaharia Ion.

-Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execu�ie al bugetului local de venituri si cheltuieli al
comunei Florica , jude�ul Buzău la data de 30.09.2021-initiator, primar Ing. Zaharia Ion.

-Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local si a listei de investitii pentru anul 2021- ini�iator,
primar Ing. Zaharia Ion.

-Proiect de hotărâre privind incetarea contractului de închiriere nr. 174/14.02.2014, încheiat intre Primaria
Comunei Florica si  VLADI S  COMPANY  SRL -ini�iator, 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 înscrise 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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