
                        R O M A N I  A 

JUDETUL BUZAU 
COMUNA PODGORIA 

 
PRIMAR 

 

 
D I S P O Z I T I A      NR.  12 

 

privind convocarea Consiliului local al comunei Podgoria in sedinta  
de îndată  pe luna  IANUARIE,   in data de 22 IANUARIE 2019 

 

          Subsemnatul Chiru Marius Viorel, primar al comunei Podgoria, 
judetul Buzau, 

Avand in vedere: 
 -referatul secretarului comunei Podgoria, d-na Rapeanu Violeta,  privind 

convocarea Consiliului local al  comunei Podgoria in sedinta  de îndată  pe data 
de 22 IANUARIE 2019, 

In temeiul art. 39 alin. (4)-(6) si  art. 68 alin „1” , art. 115 alin.(1) lit.a) si 

alin. (2), (5), (6) si (7) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia 
publica locala, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare, 
 

D I S P U N : 

 
Art. 1. Se convoacă Consiliul local al comunei Podgoria, judeţul 

Buzău, in sedinta DE ÎNDATĂ  pe luna  IANUARIE,  in  data  de  
22,01,2019, orele  11.00, sedinta  care isi va desfasura lucrările in Sala de 

sedinte a Primăriei comunale si care  va avea următorul  proiect al  ordinii de 
zi : 

 

1.Adoptarea proiectului de hotarare privind utilizarea  sumei de 343 
101 lei  din execedentul  constituit la data de 31.12.2018 

Initiator: primar, Chiru Marius Viorel 
 

 Art. 2. Secretarul   comunei se va preocupa de mobilizarea consilierilor 

pentru sedinta,  va asigura publicarea prezentei dispozitii si va  transmite  un 
exemplar din prezenta  Institutiei Prefectului, judetul Buzau  

 
Podgoria 

  Nr. 12 din 21.01.2019    Primar,  

 
Prof. Chiru Marius Viorel 

Avizat,  

Conf. art. 117 lit. „a” din L. 215 / 2001R2, modif. si comp. ulterior  
 

Secretar,  
 
Rapeanu Violeta  

 
 



 
ROMANIA  

COMUNA PODGORIA 
 

Localitatea Podgoria, Comuna Podgoria, Judetul Buzau, Cod 127480 
Telefon: 0238 574 923;  Fax: 0238 574 953 

SECRETAR 

 

 
 Nr. 287/21.01.2019 

 
 

REFERAT 
 

Privind convocarea Consiliului local al comunei Podgoria   

in sedinta  de îndată  pe luna  IANUARIE in data de  22.01.2019 
 

 
    

Cu respectarea  prevederilor art. 39    alin. (4) – alin (6) , art. 68  alin.(1)  si 

art. 115  alin.(1) lit.”a”, alin. (2)   din Legea nr. 215/2001 privind administratia   
publica locala, republicata  cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

Subsemnata Rapeanu Violeta, având funcţia de secretar al comunei 
Podgoria,   sustin emiterea dispoziţiei de convocare în şedinţă de îndată   a 

Consiliului local Podgoria, judeţul Buzău, pentru data de 22.01.2019, in baza 
prevederilor legale mentionate anterior si a următoarelor considerente : 

 
-în fapt, pentru luna IANUARIE  2018    pe ordinea de zi a fost  inscris un 

proiecte  de hotarare  de maxima importanta  pentru buna desfasurare a 

activitatii financiar – contabile si pentru derularea in mod corespunzator a 

activităților aferente proiectului de investitie *Comunitatea se dezvoltă – o șansă 

pentru Podgoria* , situatie care duce la imprejurarea convocarii in sedinta de 

indata a Consiliului local Podgoria, 

-în drept, conform dispoziţiilor art. 39 alin.(4)  din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare “ În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă pentru rezolvarea 
intereselor locuitorilor comunei, oraşului sau municipiului sau în alte situaţii 

stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, 
convocarea consiliului local se poate face de îndată” 

 

În consecinţă, emiterea dispoziţiei de convocare în şedinţă de îndată a 
Consiliului local Podgoria, este justificată din punct de vedere legal.  

 
 

Secretar, 

 
Rapeanu Violeta 

 



           ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA PODGORIA 

PRIMAR 
 
 

 
D I S P O Z I T I A      NR. 13 

 

privind convocarea Consiliului local al comunei Podgoria  
in sedinta ordinara   pe luna  IANUARIE    in data de  31.01.2019 

           
 

Chiru Marius Viorel, primar al comunei Podgoria, judetul Buzau, 

  Avand in vedere: 
  -referatul secretarului comunei Podgoria, d-na Rapeanu Violeta, privind 
convocarea Consiliului local al  comunei Podgoria in sedinta  ordinara pe luna 

IANUARIE 2019, inregistrat sub nr. 327/23.01.2019; 
 

In temeiul art. 39 alin. (1), (3), (5) si (6),  art. 68 alin (1) , art. 115 alin.(1) 
lit.a) si alin. (2), (5), (6) si (7) din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind 
administraţia publica locala, republicata,  cu modificarile si completarile 

ulterioare, 
 

D I S P U N : 

 
Art. 1. Se convoacă Consiliul local al comunei Podgoria, judeţul 

Buzău, in sedinta ordinara   pe luna  IANUARIE  2019,    in data  
31.01.2019,    orele 11.00, sedinta  care isi va desfasura lucrările  in Sala de 
sedinte a Primăriei comunale, si care  va avea următorul  proiect al  ordinei de zi: 

 

  
1. Adoptarea proiectului de hotarare   privind aprobarea Planului de 

actiuni sau lucrari de interes local stabilit  pentru anul 2019  pentru 
persoanele apte de munca  din familiile beneficiare  ale Legii nr. 
416/2001, modificata si completata ulterior ;  

Initiator: primar, Chiru Marius Viorel  
 

2. Adoptarea proiectului de hotarare  privind alegerea “Presedintelui 
de sedinta“  al Consiliului Local Podgoria  pentru o perioada de trei luni 
(februarie- aprilie 2019) 

Initiator: primar, Chiru Marius Viorel  
 

   

 



 Art. 2. Secretarul   comunei se va preocupa de mobilizarea consilierilor 

pentru sedinta,  va asigura publicarea prezentei dispozitii si va  transmite  un 

exemplar din prezenta  Institutiei Prefectului, judetul Buzau  
 

Podgoria 
Nr. 13 din 23.01.2019 

 

                                                                                          Primar,  
 

Chiru Marius Viorel 

 
Avizat,         

 
 

Conf. art. 117 lit. „a” din L. 215 / 2001R2, modif. si comp. ulterior  

                Secretar,  
 

Rapeanu Violeta 
 
    

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



ROMANIA 
COMUNA PODGORIA 

 
Localitatea Podgoria, Comuna Podgoria, Judetul Buzau, Cod 127480 

Telefon: 0238 574 923;  Fax: 0238 574 953 
SECRETAR 

 

Nr. 327/23.01.2019 
 

REFERAT 

Privind convocarea Consiliului local al comunei Podgoria   
in sedinta ordinara  pe luna   IANUARIE 2019 

 
  Avand in vedere: 
 

-prevederile art. 35  din O.U.G.  nr. 35/2002  pentru aprobarea 
Regulamentului – cadru   de organizare si   functionare a Consiliilor locale, cu 

modificarile si completarile ulterioare  ; 
-prevederile hotararii Consiliului local al comunei Podgoria 

nr.30/28.07.2016 privind aprobarea Regulamentului  de organizare si 

functionare a Consiliului local al comunei Podgoria ; 
-prevederile art. 39    alin.(1), alin (3) si alin (5) , art. 68  alin.(1)  si art. 115  

alin.(1) lit.”a”, alin. (2), alin. (5)  si alin . (7)  din Legea nr. 215/2001 privind 

administratia   publica locala, republicata  cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

 
Subsemnata Rapeanu Violeta, având funcţia de secretar al unităţii 

administrativ teritoriale Podgoria,   propun  emiterea dispoziţiei de convocare în 

şedinţă ordinară  a Consiliului local Podgoria, judeţul Buzău, in baza prevederilor 
legale mentionate anterior si a următoarelor considerente : 

-în fapt, pe luna IANUARIE 2019 Consiliul local nu s-a întrunit în şedinţă 

ordinară,  iar pe ordinea de zi se afla inscrise  doua  2 (DOUA)  proiecte   de 
hotarare,  ceea ce  impune convocarea Consiliului local;  

  -în drept, conform dispoziţiilor art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare şi art. 46 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi funcţionare, 

Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare lunar, la convocarea primarului. 
În consecinţă, emiterea dispoziţiei de convocare în şedinţă ordinară a 

Consiliului local Podgoria, este justificată din punct de vedere legal.  
 

Secretar, 

 
Rapeanu Violeta 


