
ROMÂNIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARUL COMUNEI MIHĂILEȘTI 
 

DISPOZIȚIE 
privind convocarea consiliului local în sedință ordinară 

în data de 22 iulie 2020 
 

 Primarul comunei Mihailesti, judetul Buzau 
 Avand in vedere:      

Ø referatul inregistrat sub nr. 3646 din 16.07.2020. 
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 22 iulie 2020, ora 09.00 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. 5 a bugetului propriu al 

Comunei Mihailesti, Judetul Buzau  pe anul 2020 initiator primar Petre Dorinel 
Ø proiect de hotarare privind aprobarea trasformarii unei functii contractuale 

vacante si stabilirea salariului de baza al acesteia, initiator primar Petre Dorinel 
Ø proiect de hotarare privind aprobarea incheierii contractului de asistenta 

juridica cu Cabinet de Avocat Tibisoiu Dumitru Daniel in vederea reprezentarii 
Consiliului Local al Comunei Mihailesti precum si UAT Mihailesti in dosarul nr. 
2500/2/2015, initiator primar Petre Dorinel 

Ø proiect de hotarare privind schimbarea categoriei de folosinta a terenului 
intravilan inscris in CF nr.20293 in suprafata de 2142 mp initiator primar Petre 
Dorinel 

Ø proiect de hotarare privind aprobarea achiziționării unui buldoexcavator 
initiator primar Petre Dorinel 
 Diverse:  

Ø Raport privind activitatea desfasurata de catre asistentii personali ai 
persoanelor cu handicap din comuna Mihailesti in semestrul I al anului 2020 

Ø Raport privind stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei 
Mihailesti in perioada ianuarie - iunie 2020. 

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