DISPOZIŢIE PRIMAR

2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SMEENI
PRIMAR
D I S P O Z I Ţ I A nr. 15
privind convocarea Consiliului local al comunei Smeeni
Primarul comunei Smeeni, judeţul Buzău,
Având in vedere:
-referatul secretarului comunei Smeeni, Stanescu Anghel Luigi înregistrat
la nr.475/23.01.2020 ;
-prevederile art. 133 alin. (1) lit.a) , ale art.134 alin. (1) lit.a) din O.U.G.
nr.57 / 2019 privind Codul administrativ ;
În temeiul prevederilor art. 155, alin.(1), lit.c) , 156 alin.(1) şi
art.196, alin.1,lit.(b) din O.U.G. nr.57/03.07.2019 privind Codul
administrativ :
DISPUNE:
Art. 1 Se convoacă în şedinţă ordinară ,Consiliul local al comunei Smeeni,
judeţul Buzău , Vineri 31.01.2020, orele 16.00 ,în sala Amfiteatru din cadrul
G.P.N Smeeni, cu următoarele proiecte pe ordinea de zi :
ORDINEA

DE

ZI

1.Proiect de hotărâre nr. 1 privind alegerea pre;edintelui de şedinţă
Iniţiator Andrei Ion
2.Proiect de hotărâre nr. 2 privind aprobarea bugetului local al comunei Smeeni
pe anul 2020
Iniţiator Andrei Ion
3.Proiect de hotărâre nr. 3 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al
Spitalului de Boli cronice Smeeni pe anul 2020
Iniţiator Andrei Ion
4.Proiect de hotărâre nr.4 privind primirea de noi membri şi modificarea
Actului Constitutiv şi a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „
Buzău — Mărăcineni „ la care comuna Smeeni este membru asociat
Iniţiator Andrei Ion
5.Proiect de hotărâre nr. 5 privind însuşirea raportului de activitate al
asistenţilor personali pe semestrul II al anului 2019
Iniţiator Andrei Ion
6.Proiect de hotarare nr.6 privind aprobarea desemnării doamnei Predescu
Olga ca persoană responsabilă cu Registrul de evidenţă a datoriei publice locale
a unităţii administrativ teritoriale şi Registrul de evidenţă a garanţiilor locale a
unităţii administrativ-teritoriale
Iniţiator Andrei Ion

7. Diverse:Cererea domnului Lupşcu Costică
Art. 2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei dispoziţii se încredinţează
d-nul Stanescu Anghel Luigi , secretar general U.A.T..
Art. 3 Prezenta dispoziţie se aduce la cunoştinţă publică
şi se comunică : - Consilierilor locali ai comunei Smeeni.
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Buzău

prin afişare

Smeeni- 23.01.2020

Primar
Ing. Ion Andrei

Avizează
Secretar general U.A.T.
Stănescu Anghel Luigi

