
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA COSTEȘTI 
PRIMAR 

 
DISPOZIŢIE  

privind Convocarea Consiliului Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru data 
de 28 aprilie 2022 

 
           Primarul comunei Costești, judeţul Buzău, 
    Având în vedere: 

-prevederile art. 119 alin. (6) coroborat cu art. 117, precum și ale art. 123 alin. (1), art. 124 alin. (1) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și compeltările 
ulterioare; 

  În temeiul dispozițiilor art.133 alin. (1), lit.a) şi art.134, alin.(1), lit. a), 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 U N E : 

 
   Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Costești, judeţul Buzău, în şedinţă ordinară pentru 
data de 28 aprilie 2022, ora 15.00. 

Art. 2. Şedinţa se va desfășura cu participarea fizică/mijloace electronice a consilierilor locali și va 
avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local din incinta Primăriei comunei Costești. 
        Art. 3.  Şedinţa va fi publică şi va avea următorul  

 
Proiect al ordinii de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate 
al primarului comunei Costești, județul Buzău și a serviciilor din subordinea 
 Consiliului Local Costesti; 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea nr. 1 a bugetului de venituri si cheltuieli al comunei Costesti,  

judetul Buzau pe anul 2022; 
Initiator – Gioabă Nicolae- primar  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului general 
aferenți obiectivului de investiții Modernizare drum sătesc de interes local DS640 în comuna Costești, 
județul Buzău; 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii expertizei tehnice, a documentației tehnice D.A.L.I. 

(SF), inclusiv studii de teren, D.T.A.C., documentații pentru eliberarea certificatului de urbanism si a 
proiectului tehnic pentru realizarea obiectivului Construire trotuare, sat Costești, comuna Costești, 
judetul Buzău; 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii expertizei tehnice, a documentației tehnice D.A.L.I. 

(SF), inclusiv studii de teren, D.T.A.C., documentații pentru eliberarea certificatului de urbanism si a 
proiectului tehnic pentru realizarea obiectivului „Înființare rețea de canalizare apă uzată menajeră în satul 
Spătaru, comuna Costești, județul Buzău” 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
 
 
 



 
 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului UAT Costești în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008” să voteze aprobarea primirii 
comunei Boldu în Asociație; 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
 

7. Probleme curente. 
 
 
Art. 4. Proiectele de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi însoțite de referatele de aprobare, 

rapoartele de specialitate, precum și de celelalte documente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor locali 
ai comunei Costești atât pe suport de hârtie, cât și prin mijloace electronice. 

Art. 5. Membrii Consiliului Local Costești sunt invitați să formuleze și să depună amendamente 
asupra proiectelor de hotărâre înscrise în proiectul ordinii de zi. 
 Art. 6. Secretarul general al comunei Costești va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţului Buzău, 
consilierilor locali şi va aduce la cunoştinţă publică prevederile prezentei dispoziţii. 

 
 

Primar, 
Gioabă Nicolae 

Contrasemnează pentru legalitate 
Secretar general al comunei, 

Stan Nicoleta-Monica 
 
 
 
 
 
 
Costești, 21.04.2022 
Nr. 123 
 


