
R O M Â N I A 
Primăria comunei Cochirleanca 

P R I M A R 
 
 

 

D I S P O Z I Ţ I E     

privind privind convocarea Consiliului Local al comunei Cochirleanca în 
şedinţa ordinară la data de 31.01.2020 

 

 
Primarul comunei Cochirleanca, ales în condiţiile Legii nr. 115/2015 pentru 

alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii 

administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali; 

Având în vedere: 

Prevederile art.133 alin.(l) coroborat cu art.134 alin.(l) lit. a) şi art. 135 din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare; 

în temeiul prevederilor art.196 alin.(l), lit. b din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu completările ulterioare, 

In temeiul  art.196 ,alin.(1) , lit.,,b”  si art.127 coroborat  din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ. 
 

D I S P U N E: 
 

Art.1 - Se convoacă Consiliul Local al comunei Cochirleanca, la data de 31.01.2020, 

ora 13, la sediul Primariei comunei Cochirleanca, cu proiectul ordinii de zi conform anexei, 

parte integrantă a prezentei dispoziţii. 

Art.2 -(1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt puse la dispoziţia 

consilierilor locali ai comunei Cochirleanca în format electronic şi/sau suport de hârtie; 

(2) Proiectele de hotărâri vor fi trimise spre avizare Comisiilor de specialitate din 

cadrul Consiliului Local al comunei Cochirleanca; 

(3) Membrii Consiliului Local al comunei Cochirleanca  sunt invitaţi să formuleze 

şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

 



 

 
Art. 3. Secretarul comunei Cochirleanca va aduce la cunoştinţa persoanelor şi 

autorităţilor interesate prezenta dispoziţie. 
 

    
  
  
  

P r i P r i m a rm a r,,  
IONITA  LUCI IONITA  LUCI   

  
 

             Avizat, 
                 Secretar General  

                                                        IORDACHE  NICOLETA 
 

 
NR. 14 /21.01.2020 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

                                                          Anexa la Dispozitia Nr. 14 /21.01.2020 
 

 
PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Cochirleanca  

din data de 31.01.2020, ora 13. 
 

 
1. Proiect de hotarare privind stabilirea salariului de baza pentru functionarii 

publici si  personalul contractual din cadrul familiei ocupationale „ 

Administratie din aparatul propriu al Primarului comunei Cochirleanca , judetul 

Buzau, precum si stabilirea indemnizatiei de sedinta a alesilor locali. Initiator 

dl.Primar. 

2. Proiect de hotarare Privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar de stat  din comuna Cochirleanca , judetul Buzau , pentru anul 

scolar 2020 – 2021.Initiator dl.Primar. 

3. Proiect de hotarare privind privind  aprobarea Strategiei anuale de achiziție 

publică, pentru anul 2020, a Comunei Cochirleanca. Initiator dl. Primar. 

4. Proiect de hotarare  privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli a S.C. 

GOSCOM DIRECT COCHIRLEANCA SRL pe anul 2020 . Initiator dl. Primar. 

5. Proiect de hotarare privind  Privind aprobarea  Organigramei , a Statului de 

functii si a grilei de salarizare a S.C. Goscom Direct Cochirleanca S.R.L. 

pentru anul 2020.  

6. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de prestare, a tarifelor şi 

taxelor speciale pentru serviciul de salubrizare al U.A.T. comuna 

COCHIRLEANCA, judeţul Buzău . Initiator dl. Primar. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea Temei de proiectare si a Notei de 

fundamentare pentru , investitia ,, Marirea sursei la sistemul de alimentare cu 

apa in satul Cochirleanca  prin preluarea  forajului existent de mare adancime  

8.        Probleme curente. 


