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Nr. 11674/ 16.12.2022                                           CONVOCARE  

Domnului consilier   

Prin prezenta va informam ca prin Dispozitia Primarului comunei 

COCHIRLEANCA nr. 310 /16.12.2022 , a fost convocata sedinta ordinara a Consiliului 

local al comunei Cochirleanca pentru ziua de 22.12.2022, ora 15:00, in sala de sedinte 

din cadrul Primariei comunei Cochirleanca, avand urmatoarea ordine de zi: 

 Proiectul ordinii de zi este urmatorul: 

1. Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare  din data 24.11.2022 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea raportului privind activitatea desfășurată de 

asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru I al anului 2022- Comisia 

pentru administratia publica locala, juridica si de disciplina, apararea 

ordinei si linistii publice, a drepturilor cetatenilor 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE- privind rectificarea  Bugetului de Venituri si Cheltuieli 

al comunei Cochirleanca pe anul 2022 ( VII )- Comisia pentru programe de 

dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie 

comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia 

mediului, servicii si comert 

4. PROIECT DE HOTARARE privind achzitionarea a 700 de microcipuri  pentru identificarea 

si inregistrarea cainilor cu stapan din comuna Cochirleanca, jud. Buzău- Comisia pentru 

programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, administrarea 

domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, 

amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului, servicii si comert 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si 

a taxelor speciale, la nivelul comunei Cochirleanca, pentru anul 2023- Comisia 

pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, finante, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, 

gospodarie comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, protectia 

mediului, servicii si comert 

 
Materialele prevazute  ,precum si alte inscrisuri  la proiectele de hotarare,   pot fi 



studiate  in format fizic la cabinetul Secretarului General al comunei Cochirleanca  

Consilierii locali pot consulta ordinea de zi pe  site-ul comunei Cochirleanca  :  
https://www.comunacochirleanca.ro/ . 

In conformitate cu prevederile Codului administrativ , va convocam sa participati la 
lucrarile sedintei ordinare a Consiliului local. 


