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    DISPOZITIE NR. 49  din   04.06.2021 
privind convocarea Consiliului local al comunei Racoviteni, judetul Buzau in sedinta 

ordinara , in data de 11.06.2021 
 

    Primarul comunei Racoviteni, judetul Buzau 
    Avand in vedere: 

- referatul secretarului general al comunei Racoviteni nr.  1116  din 04.06.2021 , prin care se propune convocarea 
Consiliului  Local Racoviteni în sedinta  ordinara in data   de 11.06.2021 , orele 8,30; 

-prevederile art.19 alin.(1)din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local Racoviteni, judetul 
Buzau 

    - prevederile art. 133 alin.(1),art.134 alin.(1), lit.a)art.139, alin.5 lit.a),   si art 196 alin.(1), lit. b)  si art.197 
alin.(1)din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ ; 

 
DISPUNE: 

 
Art.1. Se convoaca Consiliul local al comunei  Racoviteni, in sedinta   ordinara  in data de 11 IUNIE  2021 la sediul 
primariei Racoviteni,judetul Buzau , la ora 8,30. 

    Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi: 
       

1. Proiectul privind implementarea proiectului  de  investitiei,,Alimentare cu apa potabila, sat 
Racoviteni,comuna Racoviteni,judetul Buzau,, 

2. Proiectul privind aprobarea  indicatorilor tehnico – economici  ai proiectului ,,Alimentare cu apa 
potabila,,sat Racoviteni comuna Racoviteni, judetul Buzau 

     3. Proiectul privind înfiinţarea Serviciului de gestionare a câinilor fară stăpân al comunei Racoviteni, judeţul 
Buzau 

       Art.2   Proiectele de hotarare inscrise in proiectul ordinii de zi indeplinesc  conditiile prevazute la art.136 alin .(80) din 
Ordonanta de Urgenta 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

      Art.3   Proiectele de hotarari inscrise pe ordine a de zi au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate pe 
domenii de activitate ale Consiliului Local Racoviteni; 

     Art.4  Amendamentele cu privire la Proiectele de Hotarari se vor formula in scris si se vor depune la secretarul comunei 
Racoviteni,pana  cel tarziu  la data de 11.06.2021                                 

     Art. 5 Un exemplar din prezenta dispozitie  va fi comunicat, in termen legal   prin    grija secretarului general al 
comunei Racoviteni: 
            -Institutiei Prefectului judetului Buzau, persoanelor interesate  si se va  publica pe site-ul primariei 
racoviteni.ro.         
 
          
 
 
.               PRIMAR,                                       
    MANU  VERGILIUS - LUIS     
 
                                                                                                                  Avizat pentru legalitate,   
                                                                          GHIOCA AMALIA-CLEOPATRA 
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COMUNA RACOVIȚENI - JUDEŢUL BUZĂU 
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PRIMĂRIA COMUNEI RACOVITENI                                             
 
Nr.1116   din    04.06.2021                                                                                                                                 
                                                                                                            Se aproba        
                                                                                                               Primar, 

MANU  VERGILIUS- LUIS 
 

 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

Privind convocarea Consiliului Local Racoviteni, in sedință ordinara  in data de  
11 IUNIE 2021 

 
        Motivat  de  prevederile art. 133 alin.1,art.134  alin.1,lit.a),art.139 alin.5 lit.a) din 
Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 – privind  Codul administrativ;, potrivit caruia  
Consiliul Local se întruneşte în şedinta ordinara, la convocarea  primarului  si art 196 
alin.(1), lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,, 
propun emiterea unei dispozitii privind Convocarea Consiliului Local Racoviteni, in 
sedinta , in sedință ordinara  in data de 11 IUNIE 2021 
  
 
 
 

                                                                       Secretar general, 
                                              
                                                               Ghioca Amalia-Cleopatra 
 

 

 


