
ROMÂNIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARUL COMUNEI MIHĂILEȘTI 
 

DISPOZIȚIE 
privind convocarea consiliului local în sedință ordinară 

în data de 29 mai 2019 
 
 

 Primarul comunei Mihailesti, judetul Buzau 
 Avand in vedere:      

Ø referatul inspectorului din cadrul compartimentului asistenta sociala, 
autoritate tutelara si resurse umane, inregistrat sub nr. 2614 din 23.05.2019 

Ø prevederile art. 39, alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 
2l5/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 68 si art. 115 alin. 1 lit. a si alin. 2 din Legea administratiei 
publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 
 

DISPUNE: 
 
 

Art.1 Se convoacă consiliul Local al comunei Mihăilești în sedință ordinară în 
data de 29 mai 2019, orele 09.00. Sedința va avea loc în sediul Primăriei Comunei 
Mihailesti, situat în Sat Mihăilești, Județul Buzău. La ordinea de zi se propun:     

Ø proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local de 
venituri si cheltuieli al comunei Mihailesti pe trimestrul I anul 2019, initiator primar 
Petre Dorinel;   

Ø proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru 
obiectivul de investitii construire „Centru medical in spatiul rural comuna Mihailesti, 
judetul Buzau”, actualizati, initiator primar Petre Dorinel,        

Ø proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru 
obiectivul de investitii "Modernizare drum satesc, sat Mihailesti, comuna Mihailesti, 
judetul Buzau", initiator primar Petre Dorinel;   

Ø proiect de hotarâre privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice și 
cadrelor didactice auxiliare care își desfășoară activitatea pe raza comunei Mihăilești, 
județul Buzău, aferentă lunii aprilie 2019, initiator primar Petre Dorinel;   

Ø proiect de hotarâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 
pentru perioada 2019 – 2024 la nivelul comunei Mihailesti, initiator primar Petre 
Dorinel;   

Ø proiect de hotarâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 
iunie - august 2019, initiator primar Petre Dorinel;  

Art.2 Secretarul comunei Mihailesti va comunica prezenta dispozitie autoritatilor, 
persoanelor fizice si juridice interesate. 
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