
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA  VINTILĂ  VODĂ 

P R I M A R, 

 
 
 

 

D I  S P O Z I Ţ I A  NR. 73 

privind  convocarea  Consiliului local al comunei  Vintilă Vodă, 

  judeţul Buzău, în şedinţa  ordinară, în  data de 22 IULIE 2021 

 

 

       Primarul  comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău; 

 

       Având în vedere : 

 - referatul secretarului general al comunei Vintilă Vodă, înregistrat sub 

nr.3932/15.07.2021; 

           - prevederile art. 133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a) şi alin.(5) din 

O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 

           În temeiul art.196, alin.(1) lit.b) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

D I S P U N E : 

          Art.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Vintilă Vodă,  județul Buzău, 

în şedința ordinară în data de 22 IULIE 2021, ora 14.00 , cu participarea fizică a 

consilierilor locali, la sediul Primăriei comunei Vintilă Vodă, din satul Vintilă Vodă, 

comuna Vintilă Vodă, județul Buzău, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în anexa 

care face parte integrantă din prezenta Dispoziţie. 

 Art.2. (1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, pot fi consultate la 

sediul Primăriei comunei Vintilă Vodă, fiind transmise consilierilor locali, prin poştă 

electronică şi mapă de ședință, pe semnatura acestora. 

           (2) Proiectele de hotărâri  vor fi transmise spre avizare, comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Vintilă Vodă, în baza 

competențelor acestora, conform anexei  menționate la art.1 din prezenta .  

           (3) Membrii Consiliului Local al comunei Vintilă Vodă, sunt invitați să 

formuleze şi să depună  amendamente  asupra proiectelor de hotărâri.  

 Art.3. Secretarul general al comunei Vintilă Vodă, va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei dispoziţii şi o va comunica persoanelor şi instituţiilor publice 

interesate. 

 
   Vintilă  Vodă, 15 IULIE 2021 
 
 
      PRIMAR ,                                                           CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                        SECRETAR general al comunei, 
 
    ION  COMAN                                                            
                                                                                  MIHAELA LUNGU 
 



Anexă la Dispoziţia nr.73/15.07.2021 
 

 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Vintilă Vodă, 

din data de 22.07.2021, ora 14.00 

 

 

        1. Prezentarea procesului-verbal încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului local Vintilă Vodă, din data de 30 IUNIE 2021; 

 Prezintă – d-na Lungu Mihaela – secretar general al comunei. 

     

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă 

a comunei Vintilă Vodă, judeţul Buzău, pentru perioada 2021 – 2027 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

         Aviz: Comisia juridică şi de disciplină, muncă şi   protecţie socială ; 

                  Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură amenajarea   

                  teritoriului, urbanism, protecţia  mediului  şi turism; 

                 Comisia  pentru  învăţământ, sănătate şi familie, activităţi socio- 

                 culturale şi culte, protecţie copii, tineret şi sport.  

 

         3. Proiect de hotărâre privind rectificarea nr.2 a  bugetului  local  de 

venituri şi cheltuieli pe  anul 2021, al comunei  Vintilă Vodă, judeţul Buzău 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

         Aviz: Comisia juridică şi de disciplină, muncă şi   protecţie socială ; 

                  Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură amenajarea   

                  teritoriului, urbanism, protecţia  mediului  şi turism; 

                 Comisia  pentru  învăţământ, sănătate şi familie, activităţi socio- 

                 culturale şi culte, protecţie copii, tineret şi sport.  

 

        4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

         Aviz: Comisia juridică şi de disciplină, muncă şi   protecţie socială ; 

                  Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură amenajarea   

                  teritoriului, urbanism, protecţia  mediului  şi turism; 

                 Comisia  pentru  învăţământ, sănătate şi familie, activităţi socio- 

                 culturale şi culte, protecţie copii, tineret şi sport. 

 

        5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  decontării cheltuielilor aferente 

navetei cadrelor didactice care își desfașoară activitatea la Școala Gimnazială ,, 

Tache şi Ecaterina Tocilescu’’ Vintilă Vodă, pentru luna iunie 2021   

 Iniţiator – primar – COMAN ION 

         Aviz: Comisia juridică şi de disciplină, muncă şi   protecţie socială ; 

                  Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură amenajarea   

                  teritoriului, urbanism, protecţia  mediului  şi turism; 

                 Comisia  pentru  învăţământ, sănătate şi familie, activităţi socio- 

                 culturale şi culte, protecţie copii, tineret şi sport. 

 

      6. Alte probleme curente ale administraţiei publice locale. 

 
       PRIMAR ,                                                   CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                       SECRETAR general al comunei, 
              ION  COMAN                                                            
                                                                                     MIHAELA LUNGU 



 
com. Vintilă Vodă, jud. Buzău; Tel.0238.509003;  Fax.0238.509292;  E-mail: prim_vintila_voda@yahoo.com 
................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Nr. 3932 din 15.07.2021 
 
                                                                                         SE APROBĂ                                              
                                                                                            PRIMAR, 
 
                                                                                         COMAN ION      
 
 

 
 

R E F E R A T  

privind  convocarea  Consiliului local al comunei  Vintilă Vodă, 

  judeţul Buzău, în şedinţa  ordinară, în  data de 22 IULIE 2021 

 
În aplicarea prevederilor art.30 alin.(1) lit.c) din Legea nr. 24/2000 

privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare şi având în vedere şi: 

- prevederile art. 133, alin.(1), art. 134 alin.(1) lit.a), alin.(3) lit.a), alin.(5) 

şi art. 196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind  Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- materialele înregistrate ce cuprind lucrările care stau la baza 

întocmirii ordinii de zi, respectiv referatele de aprobare, rapoartele 

compartimentelor de specialitate şi proiectele de hotărâre. 

Pentru a pune în aplicare prevederile Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completările ulterioare, secretarul general al comunei propune emiterea 

dispoziţiei primarului privind convocarea Consiliului Local în şedinţă 

ordinară în data de 22 IULIE 2021. 

 
 

SECRETAR GENERAL al comunei, 
 

LUNGU MIHAELA 


