
ROMANIA 

JUDETUL BUZAU 

PRIMARIA COMUNEI GURA TEGHII 

 

DISPOZIȚIE 

 

privind convocarea Consiliului Local Gura Teghii, judetul Buzau in ședinta de îndată   pentru data de  
27.07.2022, ora 20:00, în sala de ședințe a primăriei Gura Teghii 

     Primarul comunei Gura Teghii, județul Buzău 
     Având în vedere : 

 Prevederile art. 133 alin.(1), art.134 alin.(1), lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 

În temeiul art. 133 alin.(2) lit.a), art. 134 alin.(1),lit.a), art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ, 

DISPUNE: 

Art.1  Se convoacă Consiliul Local al comunei  Gura Teghii în ședința de îndată, pentru data de 
27.07.2022, ora 20:00, în sala de ședințe a primăriei Gura Teghii, cu urmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii: 
„Construire punți pietonale în comuna Gura Teghii, județul Buzău”. 

2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Lucrarilor Publice si Administratiei 
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentelor și asigurarea condițiilor în 
vederea executării obiectivului de investiţii „Construire punți pietonale în comuna Gura Teghii, 
județul Buzău”. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției și a indicatorilor tehnico- economici 
pentru obiectivul ,, Amenajare parc multifuncțional și parcare, stație de încărcare mașini electrice” 
satul Păltiniș, comuna Gura Teghii, județul Buzău. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării investiției și a indicatorilor tehnico- economici 
pentru obiectivul ,, Amenajare parcare și spațiu de odihnă”, în zona Ionaști, comuna Gura Teghii, 
județul Buzău. 

 
Art.2alin .(1).Proiectele de hotărâre sunt supuse spre analiză si avizare comisiilor de specialitate ale 
consiliului local în baza competențelor acestora. 
alin(2) După examinarea proiectelor de hotărâre , fiecare comisie de specialitate a consiliului local va 
emite un raport /aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz a respingerii proiectelor. 
alin.(3) Raportul /avizul comisiilor se transmit secretarului general al U.A.T.Gura Teghii cel mai târziu în 
ziua ședinței. 
alin.(4)Consilierii locali sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de 
hotărâri și să le transmita secretariatului U.A.T. Gura Teghii. 

 Art.3. Secretarul general al comunei va duce la îndeplinire prezenta dispoziție  și o va comunica 
autorităților și persoanelor interesate. 
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