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DISPOZITIE 
Privind convocarea Consiliului Local Bozioru,  în şedinţă  
<<extraordinară>>  pentru data de 25.03.2022, ora 1000  

 
 

Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
Având în vedere: 

  Referatul nr.1016/21.03.2022 privind convocarea Consiliului Local 
al Comunei Bozioru, judeţul Buzău, în şedinţă extraordinară pentru data 
de vineri 25.03.2022, ora 1000 ; 
  Prevederile art. 133 alin. (2) lit. a), al art.134, alin.(1) lit.a),  alin.(3) 

lit.b), ale alin.(5), art.135 şi al art.155 alin.(1) lit.b) şi lit.e), alin.(3) lit.b) 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ cu modificările şi completările ulterioare; 
     În temeiul art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind  
Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare,  

 
D I S P U NE: 

           Art.1. – Convoacă Consiliul Local al comunei Bozioru, în şedinţă 
<<extraordinară>> pentru data de 25.03.2022, ora 1000, desfăşurată cu 
participarea fizică a consilierilor locali, în sala de şedinţe  a Consiliului 
local din cadrul  Primăriei comunei Bozioru. 

               Art.2. (1) – Proiectul  ordinii de zi al şedinţei este cuprins în anexa 
care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

               (2) Proiectul de hotărâre înscris în proiectul ordinii de zi 
îndeplineşte condiţiile prevăzute de art.136 alin.(8) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

                  (3) Proiectul de hotărâre a fost inițiat de primarul comunei 
Bozioru, judeţul Buzău. 

           Art.3. – Materialele înscrise pe ordinea de zi se pot studia în sediul 
Primăriei comunei Bozioru, Compartiment Secretariat în format letric sau 
pe site-ul Primăriei Bozioru www.comunabozioru.ro, Monitorul Oficial 
Local la secţiunea Hotărâri ale autorităţii deliberative – ,,Proiecte de 
hotărâri ale Consiliului Local” în format electronic. 

http://www.comunabozioru.ro/
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             Art.4. –  Proiectul de hotărâre a fost transmis spre avizare comisiilor 

de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Comunei 
Bozioru. 

            Art.5. – Amendamentele cu privire la  proiectele de hotărâri se vor 
formula în scris şi se vor depune la secretarul comunei Bozioru până cel 
târziu  la data de 24.03.2021.          

           Art.6. – Secretarul comunei va aduce la cunoştinţa publică prezenta 
dispoziţie, va asigura convocarea consilierilor locali în şedinţă şi o va 
comunica autorităţilor interesate. 

 
  BOZIORU   
 Nr.29/21.03.2022                                                                                           
                                                           CONTRASEMNEAZĂ,                             
            PRIMAR,                               Secretar General Comună,                       
        GRIGORE Valentin                              OPREA Mirela                

 
 …………………………                           ……………………. 
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  Nr.1016/21.03.2022 

                      
Aprob:                      

Primar, 
 

                     
…………… 

 

REFERAT, 
 

           În conformitate cu prevederile art.196, alin. 1 , lit. b) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, în care se consemnează faptul ca, în exercitarea atributiilor 
sale primarul emite dispozitii cu caracter normativ sau individual. Acestea 
devin executorii numai după ce sunt aduse la  cunostinţă publică, sau 
după caz au fost comunicate persoanelor interesate”. 
          Întrucât sunt indeplinite prevederile prevăzute de lege, propun  
aprobarea convocării Consiliului local în şedinţă <<extraordinară>> 
pentru data de 25.03.2022. 
         Drept pentru care am întocmit alăturat  prezentul proiect de 
dispozitie. 

 
 

                                   Secretar General Comună, 
                                         OPREA Mirela 
                                                                                                          

    ……………………. 
 
 

 
         

 

 

 

 

http://www.comunabozioru.ro/
mailto:primariabozioru@yahoo.com
https://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Coat_of_arms_of_Romania.s


ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

COMUNA BOZIORU 

PRIMAR 

 
 

 
 

 
 

website: www.comunabozioru.ro     e-mail: primariabozioru@yahoo.com 

tel: 0238/708036, fax: 0238/750333 

 

 

                                                           
                                                                           Anexă 

         la Dispoziţia nr.29/2022 

 
PROIECTUL ORDINII DE ZI: 

     
               
        1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare.  

          2. Proiect de hotărâre: privind aprobarea Studiului de oportunitate, 
Regulamentului, Caietului de sarcini si contractului de delegare a gestiunii serviciului 
public de salubrizare al comunei Bozioru, prin concesiune; Iniţiator : primar Grigore 
Valentin 

          3. Proiect de hotărâre:  privind  restricţiile de circulaţie  pentru maşinile cu un 
tonaj mai mare de 3,5 tone pe tronsonul de drum DC 85; Iniţiator : primar Grigore 
ValentiN 

          4. Proiect de hotărâre: privind rectificarea  Bugetului local al Comunei Bozioru pe  
anul 2022- 2; Iniţiator: primar Grigore Valentin 

            5. Proiect de hotărâre:  privind  alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile 
aprilie- mai- iunie 2022; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

          6. Alte probleme ale activității curente: 

      - cererea doamnei Drezaliu Doina prin care solicită un ajutor de urgenţă; 
     - cererea doamnei Aniţa Georgeta prin care solicită un ajutor de înmormântare pentru 

def. Radu Constantin. 
 
   Spre avizare Comisiilor de specialitate: 

    - Comisia pentru programe de dezvoltare economico- socială, buget-finanţe, 
administrarea   domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 
comunală, protecţia mediului, servicii, comerţ şi urbanism; 
      - Comisia pentru administraţie publică, juridică, apărarea ordinii şi liniştii    
publice, drepturile cetăţenilor; 
      -   Comisia învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activitate sportivă şi de   
agrement. 

      

                        Primar,                                  Contrasemnează, 
                 GRIGORE Valentin                  Secretar General Comună, 
                                                                         OPREA Mirela                   
 
 ……………………….                              ……………….. 
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