
ROMÂNIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARUL COMUNEI MIHĂILEȘTI 
 

DISPOZIȚIE 
privind convocarea consiliului local în sedință ordinară 

în data de 26 iunie 2020 
 

 Primarul comunei Mihailesti, judetul Buzau 
 Avand in vedere:      

Ø referatul inregistrat sub nr. 3062 din 19.06.2020. 
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 26 iunie 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 instituirea unor facilități fiscale și  aprobarea 

procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la 
data de 31.03.2020 inclusiv datorate bugetului local al Comunei Mihăilești, initiator 
primar Petre Dorinel  

Ø proiect de hotarare privind implementarea de către Comuna Mihăilești in 
calitate de partener a activitatilor aferente proiectului „PRO INCLUZIUNE - Asistenta 
Sociala Integrata pentru Comunitatea Mihailesti”, initiator primar Petre Dorinel. 

Ø proiect de hotarare privind aprobarea utilizării in anul 2020 a sumei de 
30.000 lei din excedentul anual al bugetului local al Comunei Mihăilesti rezultat la 
încheierea exercițiului bugetar la 31.12.2019, pentru secțiunea de dezvoltare, initiator 
primar Petre Dorinel  

Ø proiect de hotarare privind rectificarea nr. 4 a bugetului propriu al 
Comunei Mihailesti, Judetul Buzau  pe anul 2020, initiator primar Petre Dorinel 

Ø proiect de hotarare 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, 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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