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ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

PRIMARUL COMUNEI MIHAILESTI 
 

DISPOZITIE 
privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara 

 in data de 28 noiembrie 2017 
 

 Primarul comunei Mihailesti, judetul Buzau 
 Avand in vedere:      

Ø referatul inspectorului din cadrul compartimentului asistenta sociala, 
autoritate tutelara si resurse umane, inregistrat sub nr. 7231 din 22.11.2017; 

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 convoaca consiliul Local al comunei Mihailesti in sedinta ordinara in 

data de 28 noiembrie 2017, orele 08.30. Sedinta va avea loc in sediul Primariei Comunei 
Mihailesti, situat in Sat Mihailesti, Judetul Buzau. La ordinea de zi se propun:     

Ø proiect de hotarare privind constatarea incetarii de drept inainte de expirarea 
duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Folea Nicolae, initiator 
primar Petre Dorinel; 

Ø proiect de hotarare privind completarea Comisiei de validare a mandatelor de 
consilier în Consiliul  Local al comunei Mihăileşti ale candidaţilor aleşi la 5 iunie 2016, 
initiator primar Petre Dorinel;  

Ø proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local a domnului 
Burlacu Viorel, in cadrul Consiliului Local Mihailesti, judetul Buzau, initiator primar 
Petre Dorinel; 

Ø proiect de hotarare privind completarea Consiliului Local Mihailesti, judetul 
Buzau, initiator primar Petre Dorinel; 

Ø proiect de hotarare privind completarea componentei nominale a Comisiei 
pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice a 
drepturilor cetatenilor, initiator primar Petre Dorinel;  

Ø proiect de hotarare privind darea in folosinta gratuita a terenului si capelei 
inscrise in cartea funciara nr. 20264 catre Parohia ortodoxa Mihailesti, 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 septembrie - octombrie 2017, initiator primar Petre 
Dorinel;  

Ø proiect de hotarare privind privind stabilirea impozitelor si taxelor locale precum 
si a amenzilor aplicabile in anul 2018 la nivelul comunei Mihailesti, judetul Buzau, 
initiator primar Petre Dorinel;  

Ø proiect de hotarare privind rectificarea nr. 6 a bugetului propriu al Comunei 
Mihailesti, Judetul Buzau pe anul 2017, initiator primar Petre Dorinel;  

Ø proiect de hotarare privind declararea apartenenţei la domeniul public al 
comunei Mihăileşti a unui drum sătesc situat în satul Mihăileşti, initiator primar Petre 
Dorinel; 
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Ø proiect de hotarare privind aprobarea iesirii Comunei Mihailesti din Asociatia 
Comunelor din Romania, initiator primar Petre Dorinel;  

Ø proiect de hotarare privind incetarea Acordului de cooperare privind organizarea 
şi exercitarea activității de audit public intern, initiator primar Petre Dorinel; 

Ø proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 
decembrie 2017 - februarie 2018, initiator primar Petre Dorinel;  

Ø Diverse: 
o Raportul primarului privind situatia gestionarii bunurilor apartinand 

Comunei Mihailesti pe anul 2016; 
o Raportul de activitate pe anul 2016 al viceprimarului comunei Mihailesti; 
o Rapoartele de activitate ale consilierilor locali aferente anului 2016; 
o Decizia nr. 35/06.11.2017 a Camerei de Conturi Buzau; 
o Nota de constatare nr. 20917/6448/27.10.2017 a Institutiei Prefectului 

Judetul Buzau. 
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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