
 
 

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 mai 2021 

 
           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; 

  In 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 mai, ora 13,00. 

Art. 2. Şedinţa se va desfășura cu participarea fizică a consilierilor locali și va avea loc 
în sala de şedinţe 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 desemnarea presedintelui de sedinta al Consiliului Local 

Costesti pentru lunile iunie, iulie, august 2021 
Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti 
obiectivului  de investiții Amenajare alei pietonale sat Costești, comuna Costești, 
județul Buzău. 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti 

obiectivului  de investiții Construire rigole scurgere sat Costești, comuna Costești, 
județul Buzău. 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului și numărului  de burse care se 

acordă elevilor din învățământul preuniversitar din comuna Costești, județul Buzău, 
pentru semestrul al II-lea al anunului școlar 2020-2021. 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
 

5. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare pentru un lot concesionat 
pentru construirea de spații comerciale in sat Spătaru, comuna Costești, județul Buzău, 
în suprafață de 20113 m.p.  

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
 



6. Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare pentru un număr de 3 
(trei) loturi – terenuri concesionate pentru construirea de locuințe in sat Spătaru, 
comuna Costești. 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
7. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren - lot N14 apartinand 

domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla 
edificata o constructie. 

Initiator Constantin Cristian, consilier local 
 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren - lot M12 apartinand 
domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla 
edificata o constructie. 

Initiator Constantin Cristian, consilier local 
 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren - lot A2 apartinand 
domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla 
edificata o constructie. 

Initiator Constantin Cristian, consilier local 
10. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren - lot A28 apartinand 

domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla 
edificata o constructie. 

Initiator Constantin Cristian, consilier local 
11. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii unui teren - lot A29 apartinand 

domeniului privat al comunei Costesti, judetul Buzau, teren concesionat pe care se afla 
edificata o constructie. 

Initiator Constantin Cristian, consilier local 
12. 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 pe suport de hârtie. 

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 
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