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DISPOZITIE 

Privind convocarea Consiliului Local Bozioru,  în şedinţă  
<<ordinară>>  pe luna Iunie 2022 

 

 

Primarul comunei Bozioru, judeţul Buzău; 
Având în vedere: 
 Prevederile art. 133, alin. (1) lit.a), al art.134, alin.(3) lit.a), ale alin.(5), 

art.135 şi al art.155 alin.(1) 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. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind  Codul 
administrativ cu modificările şi completările ulterioare,  

 
D I S P U NE: 

 
          Art.1. – Se convoacă Consiliul Local al comunei    Bozioru, în şedinţă 

<<ordinară>> pentru data de 29.06.2022, ora 1000, în sala de şedinţe a  
Primăriei comunei Bozioru. 

               Art.2. (1) – Proiectul  ordinii de zi al şedinţei este cuprins în anexa 

care face parte integrantă din prezenta dispoziţie. 
               (2) Proiectele de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi 

îndeplinesc condiţiile prevăzute de art.136 alin.(8) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administratic, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

             Art.3. – Proiectele de hotărâri au fost inițiate de primarul comunei 
Bozioru. 

           Art.4. – 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/
http://www.primariabozioru.ro/


             Art.5. –  Proiectele de hotărâri înscrise pe proiectul ordinii de zi au 
fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate pe domenii de 
activitate ale Consiliului Local al Comunei Bozioru. 

            Art.6. – 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 28.06.2022.          

           Art.7. – Secretarul comunei va aduce la cunoştinţa publică prezenta 
dispoziţie, va asigura convocarea consilierilor locali în şedinţă şi o va 
comunica autorităţilor interesate. 

 
  BOZIORU   
 Nr.63/21.06.2022                                                                                           
                                                           CONTRASEMNEAZĂ,                             
            PRIMAR,                               Secretar General Comună,                       
        GRIGORE Valentin                              OPREA Mirela                

 
 …………………………                           ……………………. 
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  Nr.1.990/21.06.2022 

                      
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 <<ordinară>> pentru 
data de  29.06.2022. 
         Drept pentru care am întocmit alăturat  prezentul proiect de 
dispozitie. 

 
 

                                   Secretar General Comună, 
                                         OPREA Mirela 
                                                                                                          

    ……………………. 
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                                                                           Anexă 

         la Dispoziţia nr.63/2022 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI: 
  

1. Adoptarea procesului - verbal al şedinţei anterioare.  
   2.Proiect de hotărâre: privind încredințarea  gestiunii serviciului de 

alimentare cu apă şi canalizare si atribuirea directa a contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare  către 
Compania de Apa S.A. Buzau; Iniţiator : primar Grigore Valentin 

   3.Proiect de hotărâre:  privind aprobarea Documentației de Avizare a 
Lucrărilor de Intervenție,a indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE DRUMURI 
COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL BUZĂU” în 
cadrul Programului Național de Investiții  ”Anghel Saligny”; Iniţiator: 
primar Grigore Valentin  

     4. Proiect de hotărâre:  privind categoriile de cheltuieli finanțate de 
la bugetul local pentru obiectivul de investiţii ”MODERNIZARE 
DRUMURI COMUNALE DC 85 ŞI DC 89, COMUNA BOZIORU, JUDEŢUL 
BUZĂU”  în cadrul Programului Național de Investiții  ”Anghel Saligny”. 
Iniţiator: primar Grigore Valentin 

      5. Proiect de hotărâre:  Privind alegerea președintelui de ședintă 
pentru lunile: Iulie  – August - Septembrie 2022; Iniţiator: primar Grigore 
Valentin  

       6. Cererea domnului Gheorghe Aurel, prin care solicită un ajutor 
de urgenţă. 

       7. Alte probleme ale activității curente. 
   Materialele aferente şedinţei consiliului local le puteţi studia la  sediul 

instituţie sau pe site-ul oficial www.comunabozioru.ro. Puteţi să 
formulaţi amendamente la proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi 
şi să le transmiteţi secretarului general la adresa de poştă electronică 
primariabozioru@yahoo.com .  

 
                        Primar,                                  Contrasemnează, 

                 GRIGORE Valentin                  Secretar General Comună, 
                                                                         OPREA Mirela                          

…………………..                                 
                                                                              ………………….. 
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