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D I S P O Z I Ț I E  Nr. 226 
privind convocarea în ședință de îndată a Consiliului Local al 

comunei Chiojdu 
 
 PRIMARUL COMUNEI CHIOJDU, JUDEȚUL BUZĂU: 
 Având în vedere: 
         -prevederile art. 134 alin. 4), art. 196 alin. 1)  lit. (b) din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 
 

D I S P U N E: 
 
 Art. 1- Se convoacă Consiliul Local al comunei Chiojdu, in ședință 
de îndată , pentru luni 9.11.2020, ora 15,00. 
 (2)Ședința are loc in sala de ședințe a Primăriei comunei Chiojdu și 
se desfășoară cu participarea fizică a consilierilor locali 
 Proiectul ordinei de zi al ședinței este următorul:  

1.Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al 
achizițiilor publice al comunei Chiojdu pe anul 2020; 

- inițiator primarul comunei; 
-comisiile  de specialitate cărora le-a fost transmis spre avizare: 

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget, 
finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, urbanism, 
agricultură, gospodarire comunală, protecția mediului si comert. 

2.Proiect de hotarare privind desemnarea, pentru anul școlar 2020-
2021, a reprezentantilor Consiliului Local Chiojdu, țn Consiliul de 
Administrație al Scolii Gimnaziale „Constantin Giurescu” Chiojdu; 

-inițiator primarul comunei; 
-comisiile  de specialitate cărora le-a fost transmis spre avizare: 
Comisia pentru invățământ, sănătate, protecție socială, protecție 

copii, cultură si culte, activități sportive si agrement; 
3.Proiect de hotarare privind constatarea încetării  de drept, înainte 

de expirarea duratei normale, a mandatului  de consilier local al 
domnului Popescu Constantin; 

- inițiator primarul comunei; 



-comisiile  de specialitate cărora le-a fost transmis spre avizare: 
Comisia pentru administrație publică locală, juridică, muncă, 
respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor, apărarea ordinii si liniștii 
publice. 
 

Art. 2- Materiale înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate 
la sediul Primăriei comunei Chiojdu. 

  
Art. 3-Membrii Consiliului Local Chiojdu sunt invitați să formuleze 

și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâre inscrise pe 
proiectul ordinii de zi. 

Art. 4- Secretarul general al comunei va transmite prezenta 
dispoziție persoanelor și autorităților interesate. 
 
                    
                  PRIMAR, 
           Gheorghe Neamtu 
                                                           CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                    Secretar general al comunei , 
                                                          Gherghiceanu Daniela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHIOJDU, 6.11.2020 


