
 
 

 
 

 
 

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 18 februarie 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 18 februarie 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 alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local 

al comunei Costești,  judeţul Buzău; 
Initiator – Gioabă Nicolae- primar 

2. Proiect de hotărâre privind organizarea pasunatului si aprobarea organizarii 
licitatiei pentru suprafata de pajisti din domeniul privat al comunei Costesti, 
judetul Buzau pentru anul 2021  

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
 

3. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al comunei 
COSTEŞTI, judeţul BUZĂU, a suprafetei de 1096 mp, drum  public de acces la 
locuintele situate in  satul Spataru, comuna Costesti, judetul Buzau.   

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
 



 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale de la 

nivelul comunei Costesti, județul Buzău, pentru perioada 2021-2025 
Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare lunare de întreținere 
asumate prin contractul de furnizare a serviciilor sociale de către beneficiarii 
Căminului pentru Persoane Vârstice Sfinții Constantin și Elena Costești 

Initiator – Gioabă Nicolae- primar 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv  și Statutului 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „PROGAZ BUZĂU 2020”, la care 
comuna Costești este membru asociat 

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 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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