
ROMÂNIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARUL COMUNEI MIHĂILEȘTI 
 

DISPOZIȚIE 
privind convocarea consiliului local în sedință extraordinară 

în data de 11 ianuarie 2021 
 
 

 Primarul comunei Mihailesti, judetul Buzau 
 Avand in vedere:      

Ø referatul inregistrat sub nr. 104 din 07.01.2021. 
Ø prevederile art. 133, alin. 1 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 ianuarie 2020, orele 10.00 desfasurata cu prezenta in fizic a 
consilierilor locali ce va avea loc în sala de ședințe din sediul Primăriei Comunei 
Mihailesti, situata în Sat Mihăilești, Județul Buzău.  

        (2) Ședința de consiliu are următorul proiect de ordine de zi:  
Ø proiect de hotarare privind aprobarea utilizării in anul 2021 a sumei de 

82.000 lei din excedentul anual al bugetului local al Comunei Mihăilesti rezultat la 
încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2020, pentru secțiunea de dezvoltare, initiator 
primar Petre Dorinel. 

Ø proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului „Dotarea 
unitatilor de invatamant din comuna Mihailesti, judetul Buzau  cu dispozitive si 
echipamente de protectie necesare prevenirii raspandirii infectiei cu virusul SARS CoV-
2”, în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa 
Prioritară 9 Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de COVID-19, 
Obiectivul Specific 9.1 Creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19, 
initiator primar Petre Dorinel. 

Ø proiect de hotarare privind aprobarea depunerii proiectului Dotarea elevilor 
cu echipamente mobile IT de tipul tabletelor școlare si alte echipamente IT in cadrul 
unitatilor de invatamant de pe raza comunei comuna Mihailesti, judetul Buzau pentru a 
preveni riscul de infectare cu coronavirusul SARS-Cov-2”, în cadrul Programul 
Operațional Competitivitate, Axa Prioritară 2 - Tehnologia informației și comunicațiilor 
(TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.3. Îmbunătățirea conținutului 
digital și a infrastructurii TIC sistemice în domeniul e-educație, e-sănătate și e-cultură - 
Secțiunea e-educație, initiator primar Petre Dorinel. 

Art.2. Secretarul general al comunei Mihailesti va comunica prezenta dispoziţie 
autorităţilor, persoanelor fizice şi juridice interesate. 
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