
ROMÂNIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARIA COMUNEI GURA TEGHII 
 

DISPOZITIE 

privind convocarea Consiului Local Gura Teghii, județul Buzău în ședință 
ordinară pentru data de 29.04.2022, 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 

29.04.2022 ,ora 18:00, la sediul Primăriei comunei Gura Teghii,cu următoarea 

ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării RENNS cu numere de 
case/locuințe nou construite; 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului UAT GURA TEGHII  în Adunarea Generală Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii 
comunei BOLDU în Asociație; 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea plafonului maxim pentru consumul 

de carburant necesar autoturismelor  din proprietatea U.A.T. Gura Teghii 

pentru  anul 2022; 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă; 

 

 



5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor şi taxelor speciale pentru 
unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul 
U.A.T. comuna Gura Teghii, judeţul Buzău; 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru 
anul 2022 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar 
pentru anul 2021; 

8. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei din bugetul local 
pe anul 2022 în vederea susținerii cheltuielilor cu organizarea serbării 
folclorice ,, Pe urme de baladă” ediția 51; 

9. 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. 
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