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ROMÂNIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARUL COMUNEI MIHĂILEȘTI 
 

DISPOZIȚIE 
privind convocarea consiliului local în sedință ordinară 

în data de 17 februarie 2020 
 

 Primarul comunei Mihailesti, judetul Buzau 
 Avand in vedere:      

Ø referatul inregistrat sub nr.753 din 11.02.2020. 
Ø prevederile art. 133, alin. 1 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 - 

privind Codul administrativ; 
În temeiul art. 155 alin.4, lit. a, si 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 ordinară în 
data de 17 februarie 2020, orele 12.00. Sedința va avea loc în sediul Primăriei Comunei 
Mihailesti, situat în Sat Mihăilești, Județul Buzău. 

        (2) Ședința de consiliu are următorul proiect de ordine de zi:     
Ø proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului 

local de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe  anul 2019 precum si a situatiilor 
financiare, initiator primar Petre Dorinel 

Ø proiect de hotarare privind aprobarea utilizării în anul 2020 a sumei de 
279.277,26 lei din excedentul anual al bugetului local al Comunei Mihăilești rezultat la 
încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2019, pentru secțiunea de dezvoltare, initiator 
primar Petre Dorinel 

Ø proiect de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al comunei 
Mihăileşti, judeţul Buzău, pe anul 2020, initiator primar Petre Dorinel 

Ø proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si a statului de functii 
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Mihailesti, initiator primar 
Petre Dorinel 

Ø proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii 
publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei 
Mihailesti,  începând cu 1 martie 2020, initiator primar Petre Dorinel 

Ø proiect de hotarare privind aprobarea decontarii navetei la și de la locul de 
muncă a cadrelor didactice și cadrelor didactice auxiliare care își desfășoară activitatea 
pe raza comunei Mihăilești, județul Buzău, aferentă lunii decembrie 2019, initiator 
primar Petre Dorinel 

Ø proiect de hotarare privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru 
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică, la nivelul U.A.T. Mihailesti, 
initiator primar Petre Dorinel 

Ø proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 
perioada martie - mai 2020, initiator primar Petre Dorinel  

Diverse: 
Ø Raport de evaluare a implementării legii nr. 52/2003 în anul 2019 
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Ø Raport de evaluare a implementării legii nr. 544/2001 în anul  2019 
Ø Adresa Camerei de Conturi Buzău nr. 176 din 06.02.2020 inregistrata sub 

nr. 719 din 10.02.2020 privind publicarea raportului referitor la finantele 
publice locale ale judetului Buzau pe anul 2018. 

Art.2. 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 
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