
DISPOZITIE PRIMAR 

R O M A N I A  
 JUDETUL BUZAU , 

COMUNA COCHIRLEANCA 
P R I M A R ,

 
D I S P O Z I T I E  

privind convocarea in Sedinta ordinara a Consiliului Local al comunei 
COCHIRLEANCA 

Primarul comunei Cochirleanca , judetul Buzau , 

In baza art. 133 alin (1), art. 134 alin (1) lit.a) §i art. 196 alin (1) lit.b ) din 
OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , 

D I S P U N :  

Art. 1 Convocarea Consiliului Local al comunei Cochirleanca, in Sedinta 

ordinara, in data 29.07.2021, orele 12,00 in sala de Sedinte din cadrul 

Primariei comunei Cochirleanca, etaj 1, 

Proiectul ordinii de zi este urmatorul: 

1. Aprobarea procesului verbal al Sedintei ordinare din data de 
29.06.2021. 

2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al 

Consiliului Local al comunei Cochirleanca, judetul Buzau pe perioada 

August, Septembrie, Octombrie 2021 

Initiator - NICOLAE STANCU - primar Comisia Comisia pentru 

administratia publica locala, juridica si de disciplina, apararea 

ordinei si linistii publice, a drepturilor cetatenilor  

2021 

  



3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului 

local de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca, judetul Buzau la 

data de 31.03.2021 

Initiator - NICOLAE STANCU - primar Comisia: Comisia pentru programe 

de dezvoltare economico- sociale, buget, flnante, administrarea 

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

amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului, servicii si 

comert. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului 

local de venituri si cheltuieli al comunei Cochirleanca, judetul Buzau la 

data de 30.06.2021 

Initiator - NICOLAE STANCU - primar Comisia: Comisia pentru programe 

de dezvoltare economico- sociale, buget, flnante, administrarea 

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

amenajarea teritoriului si urbanism, protectia mediului, servicii si 

comert. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului burselor 

scolare pentru elevii din invatamantul preuniversitar de pe raza comunei 

Cochirleanca, judetul Buzau , pentru anul scolar 2020- 2021. 

Initiator - NICOLAE STANCU - primar Comisia: Comisia pentru 

invatamant, sanatate si familie, activitati social - culturale, culte, 

munca si protectie sociala, protectia copilului, activitati sportive si 

de agrement 

Art.2 Secretarial general al comunei Cochirleanca, va comunica prezenta 

dispozitie persoanelor interesate, si o va Inainta la Institutia Prefectului Judetului 

Buzau. 
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