
ROMÂNIA 

JUDETUL BUZAU 

PRIMARUL COMUNEI MIHĂILEȘTI 

 

DISPOZIȚIE 
privind convocarea consiliului local în sedință extraordinară 

în data de 11 iulie 2022 

 

 
 Primarul comunei Mihailesti, judetul Buzau 

 Avand in vedere:      
 referatul inregistrat sub nr.3839 din 07.07.2022. 

 prevederile art. 133, alin. 2 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 Mihăilești în sedință 

extraordinară în data de 11 iulie 2022, orele 08.00 în Sala de informatică din cadrul 

Centrului educational multifuncțional din sat Mihăilești, strada Principală nr. 48, 

comuna Mihăilesti, Județul Buzău.  
        (2) Desfasurarea sedintei extraordinare a Consiliului Local se va realiza 

cu participarea in fizic a consilierilor locali si cu respectarea masurilor de asigurare a 

distantarii fizice. 

Art.2.(1) Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare este prevazut in Anexa 
care face parte integranta din prezenta dispozitie. 

        (2) Proiectul ordinii de zi a sedintei extraordinare se aduce la cunostinta 

prin afisare pe site-ul institutiei www.comunamihailesti.ro 

Art.3. Consilierii locali vor prelua materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi, 
in format electronic, si vor semna invitatia la sedinta pusa la dispozitie in acest sens. 

Art.4. Membrii Consiliului Local al comunei Mihailesti sunt invitati sa formuleze 

si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari inscrise pe proiectul ordinii 

de zi prevazut in anexa la prezenta dispozitie.  

Art.5. Secretarul general al comunei Mihailesti va comunica prezenta dispoziţie 
autorităţilor, persoanelor fizice şi juridice interesate. 

 

PRIMAR, 

Dorinel PETRE 

 
 

Contrasemnează, 

Secretarul general al comunei, 

             Violeta – Adelina TUDOSE 
 

MIHĂILEȘTI 

07.07.2022  

Nr. 145 



Anexă la Dispozitia nr. 145/2022 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI: 
 

 
Nr 
crt 

Denumirea proiectului de 
hotărâre 

Persoana 
desemnata pentru 

întocmirea 
raportului de 
specialitate al 
proiectului de 

hotarare 

Denumirea comisiilor de 
specialitate ale consiliului local 

care vor aviza proiectul de 
hotărâre 

 
1 

proiect de hotarare privind 
aprobarea dezmembrării terenului 
în suprafață de 6005 mp, 
aparținând domeniul public al 
comunei Mihăilești în 2 loturi, 
initiator primar Petre Dorinel  
 

Secretarul general al 
comunei 

Comisia pentru programe de 
dezvoltare economico-sociala, buget 
finante, administrarea domeniului 
public si privat al comunei, agricultura, 
gospodarire comunala, protectia 
mediului, servicii si comert 

Comisia pentru administratie publica 
locala, juridica, apararea ordinii si 
linistii publice a drepturilor cetatenilor 

Comisia pentru invatamant, sanatate, 
cultura, protectie sociala, activitati 
sportive si de agrement 

 

 
 

PRIMAR, 

Dorinel PETRE 

 
 

 

 

 

 
Contrasemnează, 

Secretarul general al comunei, 

             Violeta – Adelina TUDOSE 
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