
ROMÂNIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARIA COMUNEI GURA TEGHII 
 

DISPOZITIE 

privind convocarea Consiului Local Gura Teghii, județul Buzău în ședință 
ordinară pentru data de 31.05.2022, 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 

31.05.2022 ,ora 18:00, la sediul Primăriei comunei Gura Teghii, sala de ședințe, 
cu următoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului UAT Gura Teghii în Adunarea Generală de Dezvoltare 
Intercomunitară ,,Buzău 2008”să voteze aprobarea primirii comunei 
Cochirleanca în asociație; 

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier 

local al d-lui Băcneanu Gheorghe și acordarea mandatului de consilier 

local d-lui Cristea Gheorghe; 

3. Proiect de hotărâre privind compartimentarea și darea în folosință cu titlu 
gratuit (comodat) a locației ,,Casa Ghica” pentru furnizarea și prestarea 
de servicii medicale; 

4. 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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