
DISPOZITIE PRIMAR 2022 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU, COMUNA COCHIRLEANCA 

P R I M A R , 

 

D I S P O Z I Ţ I E 

Privind convocarea in sedinta extraordinara a Consiliului Local al 

comunei COCHIRLEANCA 

 

Primarul comunei Cochirleanca, judetul Buzau; 

Avand in vedere: 

 
- Referarul secretarului general inregistrat cu nr. 113/ 12.05.2022 

- prevedcrile art. 133 alin (2), art. 134 alin (3) lit. „b”, din OUG  

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulteri-

oare. 

 In temeiul art. 154, alin. (5) si art. 196, alin. (1), lit „b” din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

DISPUNE:  

 
Art.l  Convocarea Consiliului Local al comunei Cochirleanca, in sedinta 

extraordinara, in data 16.05.2022 , orele 08:30 in sala de sedinte a Primariei 

comunei Cochirleanca, judetul Buzau 

 Proiectul ordinii de zi este urmatorul: 

1.  Aprobarea procesului verbal al sedintei ordinare  din data 27.04.2022 

2. Proiect de hotarare Privind aprobarea depunerii proiectului si a                 

cheltuielilor aferente „ Sistem de monitorizare si siguranta a spatiului               

public in comuna Cochirleanca,  judetul Buzau.” : Primar Nicolae Stancu 

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

trarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, amena-

jarea teritoriului si urbanism, protectia mediului, servicii si comert 

  

3. Proiect de hotarare Privind aprobarea depunerii proiectului si a                 



cheltuielilor aferente,,   Actualizarea Planului Urbanistic general in comuna 

Cochirleanca, judetul Buzau. “. Initiator : Primar Nicolae Stancu 

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

trarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, amenaja-

rea teritoriului si urbanism, protectia mediului, servicii si comert 

 

4. Proiect de hotarare Privind aprobarea depunerii proiectului si a                 

cheltuielilor aferente,, Infiintare platforma servicii digitale in comuna Cochir-

leanca, judetul Buzau “. Initiator : Primar Nicolae Stancu 

 

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

nistrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodarie comunala, amena-

jarea teritoriului si urbanism, protectia mediului, servicii si comert 

 

Art. 2 Proiectele  de hotarare inscris pe ordinea de zi indeplineste conditiile 

prevazute de la art. 136, alin (8) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019, privind 

Codul Administrate, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 Art. 3 Proiectele  de hotarare inscrise pe ordinea de zi au fost transmise spre 

avizare comisiilor de specialitate: 

 

1 . Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, bu-

get, finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, agri-

cultura, gospodarie comunala, amenajarea teritoriului si urbanism, pro-

tectia mediului, servicii si comert 

 

 Art. 4 (1) Consilierii locali sunt invitati sa formuleze amendamente cu privire 

la proiectele de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de zi, daca este cazul. 

 

      (2) Amendamentele se vor formula in scris si se vor depune la Secre-

tarul General al comunei Cochirleanca, pana cel tarziu la data de 16.05.2022. 

 

 



Art. 5 Secretarul general al comunei Cochirleanca, va comunica prezenta 

dispozitie persoanelor interesate, si o va inainta catre Institutia Prefectului Ju-

detului Buzau.                          

                                          

                                                                           Contrasemneaza, 

Secretar general, 

                                                                            Mitrea Marcel 

NR. 113 / 12.05.2022 

COCHIRLEANCA – judetul BUZAU       

 


