
 
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 ianuarie 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 completările 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 ianuarie 2021, ora 15,00. 

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. Depunerea jurământului de credință de către domnul Tache Valentin-Ionuț, 

consilier local al cărui mandat a fost validat prin Încheierea Judecătoriei Buzău 
din data de 29.12.2020; 

2. Proiect de hotărâre privind privind completarea Comisiei pentru învățământ, 
sănătate și  familie, protecție copii, tineret și sport, activități social-culturale și 
culte a Consiliului Local Costești 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizarii retelei scolare a unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat din comuna Costesti, judetul Buzau pentru anul 
scolar  2021-2022 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
4. privind aprobarea Planului de actiuni/lucrari de interes local pentru realizarea 

orelor de munca pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim 
garantat pentru anul 2021 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiei pentru vânzarea terenurilor 
concesionate și a comisiei pentru soluționarea contestațiilor 



Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
 
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali care vor avea 

calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a performanțelor 
profesionale individuale ale secretarului general al comunei Costești, județul 
Buzău 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
 

7. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea tarifelor de călătorie propuse pentru 
serviciul de transport public de persoane efectuat cu mijloacele de transport ale  
S.C. Trans Bus S.A. Buzău pe teritoriul comunei Costeși, județul Buzău 
 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de menținere a schimbării 
destinației imobilului  proprietatea publică a comunei Costești din sediul Școlii 
vechi din satul costești, comuna Costești pentru menținerea obiectivului Cămin 
pentru Persoane Vârstnice Sfinții Constantin și Elena  

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
 

9. Proiect de hotărâre privind însușirea rapoartelor de evaluare pentru un număr de 7 
(șapte) loturi - terenuri concesionate pentru construirea de locuințe in sat Spătaru 
si sat Costesti, comuna Costești  

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
10. 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 

Costești,  21 ianuarie 2021 
Nr. 20 
 


