
 

 

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 31 august  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 31 august 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. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință pentru luna august 

2021; 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

2. Proiect de hotărâre privind casarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din 

patrimoniul comunei Costești, județul Buzău ; 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării Contractului de concesiune nr. 563/1999 

de către domnul Chiriță Constantin, teren pe care se află edificată o construcție ; 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării Contractului de concesiune nr. 561/1999 

de către domnul Chiriță Constantin, teren pe care se află edificată o construcție ; 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea preluării Contractului de concesiune nr. 

588/1999 de către domnul Tudose Ion;  

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 



 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii loturilor A23 și A24, titular Roșu 

Elena, terenuri apartinand domeniului privat al comunei Costesti, județul Buzău, 

concesionate în scopul construirii de locuințe; 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință pentru lunile 

septembrie, octombrie, noiembrie 2021; 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii activității Consorțiului Școlar 

”CĂLMĂȚUIUL”, între Școala Gimnazială Costești și Școala Gimnazială Gherăseni, județul 

Buzău ; 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

 

9. 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, 24.08.2021 
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