
ROMÂNIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARUL COMUNEI MIHĂILEȘTI 
 

DISPOZIȚIE 
privind convocarea consiliului local în sedință ordinară 

în data de 17 noiembrie 2020 
 

 Primarul comunei Mihailesti, judetul Buzau 
 Avand in vedere:      

Ø referatul inregistrat sub nr. 6526 din 10.11.2020. 
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 17 noiembrie 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 contului de executie al bugetului 

local de venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe trimestrul III 2020, initiator 
primar Petre Dorinel 

Ø proiect de hotarare privind rectificarea nr. 9 a bugetului propriu al 
Comunei Mihailesti, Judetul Buzau  pe anul 2020, initiator primar Petre Dorinel.  

Ø proiect de hotarare privind desemnarea resprezentantului Consiliului 
Local in cadrul Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii educatiei constituita 
la nivelul Scolii Gimnaziale Mihailesti, pentru anul scolar 2020 – 2021, initiator 
primar Petre Dorinel  

Ø proiect de hotarare privind desemnarea resprezentantului Consiliului 
Local în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Mihăilești, constituit pentru 
anul scolar 2020 - 2021, 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 septembrie 
2020, initiator primar Petre Dorinel 

Ø proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului Comunei Mihăileşti, 
judeţul Buzău, 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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