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DISPOZIȚIA
nr. 69 din 21.04.2022

- privind convocarea Consiliului Local al comunei Vama Buzăului
la şedinţă ordinară, pentru data de 29.04.2022
PRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI
Având în vedere prevederile art. 133, alin. (1) și ale art. 134, alin. (1), lit. ,,a”, alin. (3),
lit. ,,a” și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 196, alin. (1), lit. ,,b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificările și completările ulterioare,
D I S P UN :
Art.1: Se convoacă Consiliul Local al comunei Vama Buzăului la şedinţă ordinară,
pentru data de 29.04.2022, ora 09,00, ce se va desfășura în sala Căminului Cultural Acriș.
Art.2: Proiectul ordinei de zi constituie anexă la prezenta dispoziţie.
Art.3: Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi (proiectele de hotărâre, referatele de
aprobare, rapoartele compartimentelor de resort) sunt puse la dispoziția consilierilor locali, prin
grija secretarului general al comunei Vama Buzăului, prin mijloace electronice.
Art.4: Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost trimise spre avizare către
cele 3 comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Vama Buzăului.
Art.5: Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de
hotărâre înscrise pe ordinea de zi până cel târziu în ziua ședinței, prin mijloace electronice.
Art.6: Prezenta dispoziţie se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei
Vama Buzăului, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Vama Buzăului, Instituției
Prefectului Judeţului Braşov, consilierilor locali şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare.
PPRIMARUL COMUNEI VAMA BUZĂULUI,
Prof. Ing. Dipl. Tiberiu Nicolae CHIRILAȘ
Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI VAMA BUZĂULUI
Adrian Constantin GĂITAN

