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ROMÂNIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARUL COMUNEI MIHĂILEȘTI 
 

 

DISPOZIȚIE 
privind convocarea consiliului local în sedință ordinară 

în data de 21 decembrie 2020 
 
 

 Primarul comunei Mihailesti, judetul Buzau 
 Avand in vedere:      

Ø referatul inregistrat sub nr. 7286 din 15.12.2020. 
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 ordinară 
în data de 21 decembrie 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 rectificarea nr. 10 a bugetului propriu al 

Comunei Mihailesti, Judetul Buzau  pe anul 2020, initiator primar Petre Dorinel. 
Ø proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali din cadrul 

Consiliului local al comunei Mihailesti care vor face parte din Comisia de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei 
Mihailesti, 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 lunilor octombrie - 
noiembrie 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 aprobarea Notei conceptuale si a Temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiție „Înființare retea de distribuție gaze naturale 
în comuna Mihailesti, județul Buzău” , initiator primar Petre Dorinel 

Ø proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum 
si a amenzilor aplicabile in anul 2021 la nivelul comunei Mihailesti, judetul Buzau, 
initiator primar Petre Dorinel  

Ø proiect de hotarare pentru aprobarea planului de actiuni si lucrari de 
interes local ce urmeaza a fi prestate de catre beneficiarii de ajutor social in cursul 
anului 2021 initiator primar Petre Dorinel 
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Ø proiect de hotarare privind aprobarea numărului și a cuantumului 
burselor școlare aferente anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul 
preuniversitar de stat de la nivelul Comunei Mihailesti   

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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