
ROMÂNIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARUL COMUNEI MIHĂILEȘTI 
 

DISPOZIȚIE 
privind convocarea consiliului local în sedință ordinară 

în data de 22 ianuarie 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. 223 in 16.01.2019; 

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 22 ianuarie 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 contului de executie al bugetului local de 
venituri si cheltuieli al comunei Mihăilești pe trimestrul IV 2018, initiator primar Petre 
Dorinel; 

Ø proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii in anul 2018, a sumei de de 
524.997,27 lei din excedentului anual al bugetului local al Comunei Mihăilești rezultat la 
incheierea exercitiului bugetar la 31.12.2017, pentru sectiunea de dezvoltare, initiator 
primar Petre Dorinel;  

Ø proiect de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al comunei  Mihăilești, judeţul Buzău, initiator primar Petre Dorinel;   

Ø proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrării terenului în suprafață de 
56.683 mp, aparținând domeniul privat al comunei Mihăilești, în 6 loturi,  initiator primar 
Petre Dorinel; 

Ø proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru funcționarii publici 
și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Mihailesti, 
care au stabilit salariul de baza sub nivelul salariului minim garantat in plata, începând 
cu 1 ianuarie 2019, initiator primar Petre Dorinel; 

Ø proiect de hotarare privind constituirea Consiliului Comunitar Consultativ la 
nivelul comunei Mihăilești și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
acestuia, initiator primar Petre Dorinel; 

Ø Diverse: 
ü Raport privind activitatea desfasurata de catre asistenții personali ai 

persoanelor cu handicap grav din Comuna Mihăilești, în semestrul II al anului 
2018.  

ü Raport de evaluare a implementării a Legii nr. 544/2001 în anul 2018 
ü Raport de evaluare a implementării a Legii nr. 52/2003 în anul 2018 

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

PRIMAR 
Dorinel PETRE   

Avizat, 
          Secretar comună  
            Violeta – Adelina TUDOSE 
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