
ROMÂNIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARUL COMUNEI MIHĂILEȘTI 
 

DISPOZIȚIE 
privind convocarea consiliului local în sedință ordinară 

în data de 18 aprilie 2019 
 
 

 Primarul comunei Mihailesti, judetul Buzau 
 Avand in vedere:      

Ø referatul inspectorului din cadrul compartimentului asistenta sociala, 
autoritate tutelara si resurse umane, inregistrat sub nr. 1870 din 12.04.2019 

Ø prevederile art. 39, alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 
2l5/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art. 68 si art. 115 alin. 1 lit. a si alin. 2 din Legea administratiei publice 
locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

 
 

DISPUNE: 
 
 

Art.1 Se convoacă consiliul Local al comunei Mihăilești în sedință ordinară în data 
de 18 aprilie 2019, orele 09.00. Sedința va avea loc în sediul Primăriei Comunei Mihailesti, 
situat în Sat Mihăilești, Județul Buzău. La ordinea de zi se propun:     

Ø proiect de hotarare privind aprobarea bugetului propriu al comunei Mihăileşti, 
judeţul Buzău, pe anul 2019, initiator primar Petre Dorinel; 

Ø proiect de hotarare pentru aprobarea participării comunei Mihăilești prin Consiliul 
Local, în calitate de asociat – membru fondator, la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, initiator primar Petre Dorinel 

Ø proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici 
și personalul contractual din aparatul de specialitate al primararului comunei Mihailesti, 
începând cu 1 mai 2019,  initiator primar Petre Dorinel; 

Ø proiect de hotarare privind aprobarea decontarii navetei cadrelor didactice si 
cadrelor didactice auxiliare care isi desfasoara activitatea pe raza comunei Mihailesti, 
judetul Buzau, aferenta perioadei decembrie 2018 - martie 2019, initiator primar Petre 
Dorinel 

Ø proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in 
anul 2020 la nivelul comunei Mihailesti, judetul Buzau, initiator primar Petre Dorinel;  

Ø proiect de hotarare privind scaderea creantelor fiscale - amenzi din evidenta 
analitica pe platitor datorate de catre domnul Bobleaca Stelian, initiator primar Petre 
Dorinel;   

Art.2 Secretarul comunei Mihailesti va comunica prezenta dispozitie autoritatilor, 
persoanelor fizice si juridice interesate. 
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