
ROMANIA 
JUDEŢUL BUZAU 

PRIMARIA COMUNEI GURA TEGHII 
D I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 

privind convocarea Consiliului local Gura Teghii, judeţul Buzău 
în şedinţă ordinară pentru  data de  30.01.2020 

 
                       Primarul comunei Gura Teghii,judeţul Buzău  
                       Având în vedere : 
                         - prevederile art.133,alin.(1) ,art.134,alin.(1) ,lit.a) si alin.(3) ,lit.a) si  
                        alin.(5) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ ; 
                           În temeiul prevederilor art.196 , alin.(1).lit.b)  din OUG  
                        nr.57/2019 privind Codul administrativ 
 

D I S P U N E :  
             Art.1 Consiliul local al comunei Gura Teghii, judeţul Buzău, se convoacă în şedinţă 
ordinară pentru  data de 30.01.2020, ora 18,00, la sediul Primăriei din satul Gura Teghii, cu  
următoarea ordine de zi : 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea inventarierii in domeniul privat al comunei Gura 
Teghii si inscrierea in cartea funciara a unor suprafete de teren -  initiator de proiect d-l Bacneanu 
Gheorghe, primar; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizati ,pentru 
anul 2020 la obiectivul de investitii: “Modernizarea DC 173 Gura Teghii-Varlaam 5,7 
Km,com.GuraTeghii, judetul Buzau “,  finantat prin PNDL I-  initiator de proiect d-l Bacneanu 
Gheorghe, primar; 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici  actualizati ,pentru 
anul 2020 la obiectivul de investitii :  “Reabilitarea (Modernizarea )sistemului de alimentare cu apa 
(captare,aductiune,tratare,inmagazinare,distributie)in comuna Gura Teghii  locatiile Izvorul Boului 
,Valea Tainitei si Paltinis”  finantat prin PNDL II-  initiator de proiect d-l Bacneanu Gheorghe, 
primar; 

4.Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii tarifelor pentru colectarea si transportul 
gunoiului menajer din comuna Gura Teghii, conform notei de fundamentare comunicate de 
operatorul S.C. Romprest Energy  SRL Bucuresti-  initiator de proiect  d- l Cristea Constantin , 
viceprimar ; 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de achizitii publice al comunei Gura Teghii 
pentru anul 2020 -  initiator de proiect d-l Bacneanu Gheorghe, primar; 

6. Proiect de hotarare  privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pe 
care familiile beneficiare de prevederile Legii 416/2001 prin persoanele apte de munca ,au obligatia 
de a le presta lunar la solicitarea primarului-  initiator d-l Cristea Constantin, viceprimar ; 

7. Proiect de hotarare privind reorganizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat de pe raza teritoriala a comunei Gura Teghii,pentru anul scolar 2020-2021-  
initiator de proiect d-l Bacneanu Gheorghe,primar; 
    8.Proiect de hotarare privind stabilirea plafonului maxim pentru consumul de carburant  pe  
anul 2020 , necesar  functinarii autoturismului si autoutilitarei  din proprietatea UAT comuna Gura 
Teghii-  initiator de   proiect d-l Bacneanu Gheorghe,primar. 

9 Probleme curente. 
              
            Art.2 Secretarul comunei va duce la îndeplinire prezenta dispoziţie şi o va comunica 
autorităţilor şi persoanelor interesate . 

NR.                                       PRIMAR                                        AVIZAT SECRETAR  
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GURA TEGHII          BACNEANU GHEORGHE                     PALALOGA LIGIA 



  

 
          


