
R O M Â N I A
JUDEŢUL BUZĂU

COMUNA GHERASENI
                                                 PRIMAR

DISPOZIŢIE 
privind Convocarea Consiliului Local al comunei Gherăseni, judeţul

Buzău, în şedinţă ordinară pe luna decembrie 2022

            Având în vedere prevederile art.133, alin.(1) şi art.134, alin.(1), lit. a)

din  Ordonanţa de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.57/2019  privind  Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

  In temeiul art.196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și compeltările ulterioare,

      Primarul comunei Gherăseni, judeţul Buzău, emite prezenta

D I S P O Z I Ț I E :

         Art.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Gherăseni,  judeţul
Buzău, în şedinţă ordinară pe luna decmbrie 2022, Luni 19 decembrie 2022,
ora 09,00.

         Art.2.  Şedinţa se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali
și va avea loc în sala de şedinţe din incinta Căminului Cultural Gherăseni.

        Art.3.  Şedinţa va fi publică şi va avea următorul

proiect al ordinii de zi:

1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului local al
comunei Gherăseni, judeţul Buzău, luna decembrie 2022;

2.  Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  nivelurilor  pentru  valorile
impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum
şi a amenzilor aplicabile începând cu anul fiscal 2023 în comuna Gherăseni,
judeţul Buzău;

3. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului specializat pentru
gestionarea câinilor fară stăpân al comunei Gherăseni, judeţul Buzau;

4. Diverse - alte probleme ale activității curente.

       Art.4. Proiectele de hotărâre înscrise în proiectul ordinii  de zi sunt
inițiate de către primarul comunei.



        Art.5. Proiectele de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi însoțite de
referatele  de  aprobare,  rapoartele  de  specialitate,  precum  și  de  celelalte
documente  conexe  sunt  puse  la  dispoziţia  consilierilor  locali ai  comunei
Gherăseni în format de hârtie.  

       Art.6. Proiectele de hotărâre înscrise în proiectul ordinii  de zi sunt
trimise spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherăseni,
respectiv Comisiei  pentru  administraţie  publică  locală,  juridică,  apărarea
ordinii  şi  liniştii  publice,  a  drepturilor  cetăţenilor,  Comisiei  pentru
învăţământ,  sănătate,  cultură,  protecţie  socială,  activităţi  sportive  şi  de
agrement  și Comisiei  pentru  programe  de  dezvoltare,  economico-socială,
buget-finanţe,  administrarea  bugetului  privat  al  comunei,  agricultură,
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ.

       Art.7. Membrii Consiliului Local Gherăseni sunt invitați să formuleze și
să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul
ordinii de zi.

       Art.8. Secretarul general al comunei Gherăseni va comunica Instituţiei
Prefectului - Judeţului Buzău, consilierilor locali şi va aduce la cunoştinţă
publică prevederile prezentei dispoziţii.

Primar,
Ing. Ţintă Vasile

Contrasemnează pentru legalitate
Secretarul  general al comunei,

Radu Nina

Gherăseni, 13 decembrie 2022
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