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DISPOZITIE 

Privind convocarea Consiliului Local Bozioru, judeţul Buzău,  în şedinţă  
ordinară  pe luna Decembrie 2020 

 
 Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
Având în vedere: 

Ø Referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei înregistrat sub nr.3.487/22.12.2020; 

Ø Prevederile art. 133, alin. (1), art.134, alin. (1), lit. a),  alin. (3) şi (5), din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 

     În temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind  Codul 
administrativ,  

 
D I S P U NE: 

 
     Art.1. Miercuri 30 decembrie 2020, ora 09,00 se convoacă Consiliul Local al 

comunei     Bozioru, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pe luna decembrie  2020. 
    Art.2.  – Şedinţa se va desfăşură la sediul Primăriei comunei Bozioru şi va avea 

următorul   proiect al ordinii de zi, prevăzut în anexa care face parte integrantă din 
prezenta dispoziţie. 
    Art.3. - (1) Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi, pot fi consultate la 

sediul Primăriei comunei Bozioru, fiind transmise consilierilor locali, în mapa de 
şedinţă, pe semnătura acestora. 

                           - (2) Proiectele de hotărâre vor fi transmise spre avizare, comisiilor de 
specialitate din cadrul consiliului local al comunei Bozioru, în baza competenţelor 
acestora, conform anexei menţionate la art.1 din prezenta. 
            (3) Membrii Consiliului Local al comunei Bozioru, sunt invitaţi să formuleze 
şi să depună eventualele amendamente asupra proiectelor de hotărâre, exprimate în 
scris, la secretariatul Primăriei comunei Bozioru. 
    Art.4 – Secretarul comunei va aduce la cunoştinţa publică prezenta dispoziţie, va 

asigura convocarea consilierilor locali în şedinţă şi o va comunica autorităţilor 
interesate. 
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Contrasemnează,                                     
            Primar,                                            Secretar general comună,                                                                                        
        GRIGORE Valentin                                        OPREA Mirela                
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                                                          Anexă 
         la Dispoziţia nr.148/2020 

 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 
a sedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei 
Bozioru, din data de 30 decembrie 2020, ora 09,00 

 
 

 1. Proiect de hotărâre  privind: aprobarea reţelei  unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru anul şcolar 2021-2022 la nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 
2. Proiect de hotărâre  privind: aprobarea PLANULUI ANUAL DE LUCRĂRI SAU 
ACŢIUNI  DE INTERES LOCAL pe anul 2021 beneficiarilor de ajutor social conform 
Legii nr.416/2001 la nivelul comunei Bozioru 
 Iniţiator : primar Grigore Valentin 

  3. Proiect de hotărâre  privind:  aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile 
sociale administrate şi/sau finanţate din bugetul local pentru anul 2021 

Iniţiator : primar Grigore Valentin 
 4. Proiect de hotărâre  privind:  stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru  anul 
2021  
Iniţiator : primar Grigore Valentin 
5. Proiect de hotărâre  privind:  aprobarea  Programului anual de achiziţii publice la 

nivelul comunei Bozioru, judeţul Buzău,pentru  anul 2021 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 
6. Proiect de hotărâre  privind: stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici si 
personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Bozioru, 
judetul Buzau în anul 2021 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 
7. Proiect de hotărâre  privind:  alegerea presedintelui de sedinta  
al Consiliului Local 
Iniţiator : primar Grigore Valentin 

 
                        Primar,                                  Contrasemnează, 
                 GRIGORE Valentin                  Secretar general comună, 
                                                                         OPREA Mirela 
                  …………………….. 
           ……………………. 


