ROMÂNIA
JUDETUL BUZAU
PRIMARUL COMUNEI MIHĂILEȘTI

DISPOZIȚIE
privind convocarea consiliului local în sedință ordinară
în data de 26 martie 2021
Primarul comunei Mihailesti, judetul Buzau
Avand in vedere:
Ø
referatul inregistrat sub nr. 1581 din 19.03.2021.
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 martie 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, comuna Mihăilesti, Județul Buzău.
(2) Ședința de consiliu are următorul proiect de ordine de zi:
Ø proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilitatii organizarii si
derularii procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru achizitia
produselor, precum si a contractelor/acordurilor - cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei
in perioada 2017 - 2023, pentru anii scolari 2021 - 2022 si 2022 - 2023, de catre
Comuna Mihailesti, initiator primar Petre Dorinel.
Ø proiect de hotarare privind mentinerea in noul program judetean de
transport a prevederilor existente pentru Comuna Mihailesti in Programul județean
de transport rutier de persoane prin servicii regulate aferent județului Buzău care
este valabil pana la 31.12.2021, initiator primar Petre Dorinel.
Ø proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi
functionare al Bibliotecii Comunale Mihailesti, initiator primar Petre Dorinel
Ø proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada
aprilie - iunie 2021, 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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