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ROMÂNIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARUL COMUNEI MIHĂILEȘTI 
 

 

DISPOZIȚIE 
privind convocarea consiliului local în sedință ordinară 

în data de 26 februarie 2021 
 
 

 Primarul comunei Mihailesti, judetul Buzau 
 Avand in vedere:      

Ø referatul inregistrat sub nr. 964 din 19.02.2021. 
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 ordinară în 
data de 26 februarie 2021, 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 modificarea precum si completarea Hotararii 

Consiliului Local  nr. 56/2020 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 hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local de 
venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe  anul 2020 precum si situatiile financiare, 
initiator primar Petre Dorinel   

Ø proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 56/2019 privind înființarea și 
organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL MIHĂILEȘTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, 
serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridică, înființat și organizat 
în subordinea Consiliului Local al comunei Mihăilești, județul Buzău, modificată prin HCL 
nr. 27/2020, initiator primar Petre Dorinel  

Ø proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru personalul 
contractual din cadrul ”CONSILIUL LOCAL MIHĂILEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE” 
serviciu public de interes local, specializat, cu personalitate juridica, aflat in subordinea 
Consiliului local, initiator primar Petre Dorinel  

Ø proiect de hotărâre privind scaderea creanțelor fiscale - amenzi din evidența 
analitică pe platitor pentru persoanele decedate din  comuna Mihăilești, judetul Buzău, 
initiator primar Petre Dorinel  

Ø proiect de hotarare privind aprobarea trasformarii functiei publice vacante de 
consilier juridic din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, initiator 
primar Petre Dorinel  

Ø proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului  
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna este 
asociat - membru fondator, initiator primar Petre Dorinel  

Ø proiect de hotărâre prin care se ia act de constatarea încetării de drept a 
mandatului de consilier local al domnului Constantin Cristinel Constantin, înainte de 
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expirarea duratei normale a acestuia, și declararea ca vacant a locului consilierului local 
în cadrul Consiliului Local al comunei Mihăilești, initiator primar Petre Dorinel  

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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