
ROMÂNIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARIA COMUNEI GURA TEGHII 
 

DISPOZITIE 

privind convocarea Consiului Local Gura Teghii,județul Buzău în ședinta 
ordinară pentru data de 22.09.2021, orele 18:00 

 
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; 

In temeiul art.133 alin (2) lit.a), ,art.134 alin.(1) lit.a), art.196 alin (1) lit.b) din 

OUG.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

DISPUNE: 

 

Art. 1 Se convoacă Consiliul Local al comunei Gura Teghii pentu data de 

22.09.2021 ,ora 18:00, la sediul Primăriei comunei Gura Teghii,sala de ședințe, 
cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 
2021; 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului 
Local Gura Teghii în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale 
,,Pamfil Georgian” Gura Teghii pentru anul școlar 2021-2022; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării RENNS cu numere de 

case/locuințe nou construite; 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unei rampe pentru 

depozitarea deșeurilor rezultate din construcții și demolări; 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea locației de depozitare provizorie a 

deșeurilor biodegradabile, în satul Nemertea ( pe prund – la Genune), 

comuna Gura Teghii, județul Buzău; 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea stemei comunei Gura Teghii, județul 

Buzău; 
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului Anual de Achiziții 

Publice al comunei Gura Teghii pentru anul 2021; 



8. Probleme curente. 

 

        Art.2 alin (1) Materialele de ședinta ( proiectele de hotarâre, referatele de 

aprobare, rapoartele compartimentelor de resort, se înmânează în fotocopie 

fiecărui consilier,potrivit opțiunii acestora. 

 

    alin.(2) Proiectele de hotărâre sunt supuse spre anliza și avizarea comsiilor 
de specialitate ale Consiliului Local în baza competențelor acestora. 

    alin(3) Dupa examinarea proiectelor de hotărâre, fiecare comisie de 

specialitate a Consiliului Local va întocmi  un raport / aviz cu privire la 

adoptarea sau, dupa caz respingerii proiectelor. 

       alin.(4) Raportul/avizul comisiilor se transmit secretarului general al 

U.A.T. Gura Teghii cel mai târziu în ziua ședinței. 

    alin.(5) Consilierii Locali sunt invitați să formuleze și să depună 
amendamente asupra proiectelor de hotărâre și să le transmită secretarului 

U.A.T. Gura Teghii. 

        Art.3 Secretarul general al comunei va duce la îndeplinire prezenta 

dispoziție și o va comunica autorităților interesate. 

 

 

Nr. 134 

DATA 09.09.2021            PRIMAR, 

GURA TEGHII                                                             CONTRASEMNEAZĂ, 
                             MICLERU GHEORGHE              SECRETAR GENERAL, 

 

                                                                                      DOAOICAN DANIEL 


