
ROMÂNIA 
JUDEȚUL BUZĂU 

PRIMARUL COMUNEI FLORICA 
DISPOZIȚIE 

privind convocarea consiliului local în sedință ordinară 
în data de 10 august  2022 

 Primarul comunei Florica, județul Buzău 
 Având în vedere:      
 referatul persoanei responsabile înregistrat sub nr.1664/04.08.2022 
 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, cu modificările si completarile ulterioare, 

DISPUNE: 
Art.1(1) Se convoacă consiliul Local al comunei Florica în sedință ordinară 

pentru data de 10.08.2022, 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 aprobarea contului de execuție al bugetului local de  

venituri si cheltuieli al comunei Florica , județul Buzău la data de 30.06.2022-primar 
Ing. Zaharia Ion. 

• Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al comunei Florica si a  
listei de investitii pe anul 2022, initiator-primar Ing. Zaharia Ion. 

• Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local în  
Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Florica, constituit pentru anul scolar 
20221-2023 ,initiator-primar Ing. Zaharia Ion. 

• Proiect de hotărâre privind acceptarea de către UAT Comuna Florica a  
succesiunii vacante după defunct  Dodiță Grigore  si desemnarea  unei persoane care 
să reprezinte UAT Florica la Birou notarial Mariana Dumitru, initiator-primar Ing. 
Zaharia Ion. 

 Prezentarea Procesului verbal încheiat urmare controlului efectuat de către 
Directia Judeteana de Evidenta a Persoanelor Buzău privind activitatea de stare civilă 
a Primăriei Comunei Florica. 
        Art.2 Proiectele de hotărâre însotite de materialele sedintei se afisează pe site-ul 
autorității publice locale. 

Art.3 Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi a sedinței ordinare  se 
transmite spre avizare, tuturor 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 
Florica:04.08.2022 
Nr.53  


