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                                                    ROMANIA 

                                        COMUNA LOPATARI 

                                          JUDETUL BUZAU 

                                                  PRIMAR 

 

 

                                          D I S P O Z I T I E   Nr.   23 

                                   =========================== 

   privind  convocarea Consiliului local Lopatari in sedinta  ordinara pentru luna  

                                               februarie   2021 

 

            Primarul comunei Lopatari, judetul Buzau; 

 

            Avand in vedere : 

-   prevederile art. 133 alin (2) li.a), art.134 alin.(1) lit.a), alin. (3) lit.b), alin. 

(5) si art. 135 din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ; 

- H.G. nr. 35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se 

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei             

                 

                      In temeiul  dispozitiilor art. 196 alin. (1), lit. b) din OUG 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 

 

                                                                D I S P U N E : 

                    Art.1. Se  convoaca   Consiliul local al comunei Lopatari, judetul 

Buzau in sedinta ordinara pentru  luna  februarie  2021  ,in ziua de  25 februarie 

2021 , ora  10,oo.  

                   Sedinta se va desfasura  in sala Caminului cultural Lopatari. 

 

                   Art.2.In contextul  prelungirii  starii de alerta  pe intreg teritoriul 

Romaniei si a limitarii si prevenirii raspandirii infectiilor COVID-19, sedinta se va 

desfasura  cu participarea a cel mult 25 de persoane și cu respectarea regulilor de 

distanțare fizică. 

 

                   Art.3. Proiectul ordinii de zi,cu indicarea comisiilor de specialitate 

carora le-au fost transmise spre avizare proiectele de  hotarare, este  cuprins in 

Anexa nr.1  la prezenta Dispozitie. 
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                   Art.4.Materialele supuse dezbaterii sedintei consiliului local vor fi 

transmise  consilierilor locali, prin posta  si prin mijloace de comunicare 

electronica.  

                   Art.3.Consilierii locali sunt invitati sa formuleze si sa depuna 

amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe ordinea  de zi, cuprinse  in 

anexa  nr.1 la prezenta Dispozitie. 

 

                  Art.4. Prezenta Dispozitie se comunica la: 

                         -Institutia Prefectului Buzau; 

                         -Primarului comunei Lopatari; 

                         -Consilierilor locali; 

                         -Se aduce la cunostinta publica prin afisarea pe pagina de internet a 

unitatii administrativ-teritoriale . 

                                 Lopatari, 17.02.2021 

 

 

                PRIMAR,                                                   Contrasemneaza, 

         Claudiu Constantin                                     Secretar general al comunei, 

                                                                                       Bratila Floarea 
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ROMANIA 

COMUNA LOPATARI 

JUDETUL BUZAU 

                                                      Anexa nr.1 la Dispozitia nr. 23 din  17.02.2021 

 

                                  PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Lopatari, din data de  

25.02.2021 

 

  

1.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al Consiliului local Lopatari. 

              Initiator:Primar Claudiu Constantin 

         2.Proiect de hotarare   privind înregistrarea UAT Comuna Lopatari  în Sistemul Naţional 

Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor,  utilizând cardul bancar 

              Initiator:Primar Claudiu Constantin 

3.Proiect de hotarare privind  aprobarea planului anual de lucrari de interes local ce 

vor fi executate de catre  persoanele beneficiare de ajutor social,in anul 2021 

                           Initiator:Primar Claudiu Constantin 

4.Proiect de hotarare privind  privind   modificarea hotararii Consiliului local 

Lopatari nr. 26 din 20.11.2020  cu privire  la organizarea Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Lopatari judeţul Buzău, pe  principalele domenii de activitate 

                           Initiator:Primar Claudiu Constantin 

 

5.Proiect de hotarare privind  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv   

și Statutului  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

 „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Lopătari este membru asociat 

                           Initiator:Primar Claudiu Constantin 

 

   6.Proiect de hotarare   privind desemnarea consilierilor locali din cadrul 

Consiliului local al comunei Lopatari care vor face parte din Comisia de evaluare a 

performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei 

Lopatari 

                           Initiator:Primar Claudiu Constantin 

 

    7.Probleme curente ale activitatii Consiliului local 

 

                           Spre avizare Comisiilor de specialitate: 
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               1. Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-

socială, buget-finaţe administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, 

gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ: punctele 2, 3. 

               2.Comisia de specialitate administraţie publică locala, juridică si de 

disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor: punctele  1,4,5,6. 

               3. Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si 

protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport: 

punctul -.      

                               

                        PRIMAR,                               Secretar general al comunei,  

           Constantin Claudiu                                        Bratila Floarea 
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                                         ROMANIA 

                             COMUNA LOPATARI 

                                    JUDETUL BUZAU 

 

                                                    Anexa nr.2 la Dispozitia nr.  din 23.02.2021 

 

                                                        C O N V O C A T O R_ 

al sedintei ordinare a Consiliului local al comunei Lopatari, din data de  

17.02.2021 

 

            In conformitate cu Dispozitia primarului comunei Lopatari nr.23 din  

__.02.2021, se convoaca sedinta ordinara a Consiliului local Lopatari,pe luna 

februarie 2021, care va avea loc  in data de 25.02.2021  ora 10,oo in sala 

Caminului Cultural Lopatari Lopatari, cu urmatoarea  

                             

                                                              ORDINE DE ZI: 

    1.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si 

functionare al Consiliului local Lopatari. 

              Initiator:Primar Claudiu Constantin 

              2.Proiect de hotarare   privind înregistrarea UAT Comuna Lopatari  în Sistemul Naţional 

Electronic de Plată online a taxelor şi impozitelor,  utilizând cardul bancar 

              Initiator:Primar Claudiu Constantin 

    3.Proiect de hotarare privind  aprobarea planului anual de lucrari de interes local 

ce vor fi executate de catre  persoanele beneficiare de ajutor social,in anul 2021 

                           Initiator:Primar Claudiu Constantin 

4.Proiect de hotarare privind  privind   modificarea hotararii Consiliului local 

Lopatari nr. 26 din 20.11.2020  cu privire  la organizarea Comisiilor de specialitate 

ale Consiliului Local Lopatari judeţul Buzău, pe  principalele domenii de activitate 

                           Initiator:Primar Claudiu Constantin 

   5.Proiect de hotarare privind  privind aprobarea modificării Actului Constitutiv   

și Statutului  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

 „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care comuna Lopătari este membru asociat 

                           Initiator:Primar Claudiu Constantin 

     6.Proiect de hotarare   privind desemnarea consilierilor locali din cadrul 

Consiliului local al comunei Lopatari care vor face parte din Comisia de evaluare a 

performantelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei 

Lopatari 

                           Initiator:Primar Claudiu Constantin 

 

    7.Probleme curente ale activitatii Consiliului local 
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            In contextul prelungirii  starii de alerta pe intreg teritoriul Romaniei si a 

limitarii si prevenirii raspandirii infectiilor COVID-19, sedinta se va desfasura  cu 

participarea a cel mult 25 de persoane și cu respectarea regulilor de distanțare 

fizică. 

           Documentele. inscrise pe ordinea de zi se vor pune la dispozitia consilierilor 

locali, in formatelectronic si letric (pe suport hartie). 

           Proiectele de hotarari inscrise pe ordinea de zi,insotite de documentele 

prevazute de lege se trimit spre  avizare  Comisiilor de specialitate ale Consiliului 

local Lopatari:  

               1. Comisia de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-

socială, buget-finaţe administrarea domeniului privat al comunei, agricultură, 

gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ: punctele 2, 3. 

               2.Comisia de specialitate administraţie publică locala, juridică si de 

disciplina, apărarea ordinii si linistii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţenilor: punctele  1,4,5,6. 

               3. Comisia de specialitate pentru învăţământ, sănătate si familie, munca si 

protecţie socială, activităţi social-culturale si culte, protectie copii, tineret si sport: 

punctul -.      

                         Cu privire la proiectele de hotarari mentionate, se pot formula si 

depune amendamente in conditiile art.138,alin. 12 din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ. 

 

                  PRIMAR,                               Secretar general al comunei,  

           Constantin Claudiu                                        Bratila Floarea 

 

 

 
 


