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JUDEȚUL BUZĂU 
COMUNA PODGORIA 

PRIMAR 
 
 

 
 

D I S P O Z I Ț I A      NR. 86 

 
privind : convocarea de indata Consiliului local al comunei 

Podgoria in sedinta EXTRAORDINARA   pentru  data de VINERI, 
14.05.2021, orele 10.30 

 

 

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

Avand in vedere: 
 -prevederile art. 133 alin. (2) lit.a) si art. 134, alin. (1) lit.a), 

alin. 4), alin. 5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

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

Codul Administrativ; 

 
D I S P U N : 

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

Buzău, in sedinta EXTRAORDINARA, convocata de indata,  pentru data  de 

VINERI, 14.05.2021, orele  10,30, avand  proiectul ordinii  de zi  prevazut in 
Anexa la prezenta Dispozitie, parte integranta  la prezenta. 

Lucrarile sedintei se vor desfasura in Sala de Sedinte a Primaria 

comunei Podgoria.  
  Art.2.(1).Proiectul ordinii de zi  al sedintei extraordinare din 

14.05.2021 este prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta 
Dispozitie . 
                 (2).Proiectul ordinii de zi  al sedintei din data de 14.05.2021 se 

aduce  la cunostinta   publica prin afisare pe pagina de internet a unitatii 
administrativ- teritoriale – comuna Podgoria  / la avizierul institutiei. 

Art.3. Consilierii locali  vor primi material  inscris  pe ordinea de zi, in 
format letric si/sau electronic pe semnatura acestora, semnatura inscrisa in 
convocatorul pus la dispozitie in acest sens. 

Art.4. Consilierii locali sunt invitati sa formuleze si sa depuna 
amendamente asupra proiectelor de hotarare inscrise pe proiectul ordinii de 
zi, prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta Dispozitie. 



 
  Art. 5. Secretarul general al comunei se va preocupa de comunicarea 

prezentei dispozitii autoritatilor si persoanelor interesate  in conformitate cu 
prevederile art. 135, alin.(4), respectiv in conformitate  cu prevederile art. 

243, alin.(1) lit.e) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 

 

 
 
 Primar,  

 
Prof. Chiru Marius Viorel  

 
 

Contrasemneaza ,  

Secretar general, 
 

Rapeanu Violeta 
  

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Nr. 86 
Data: 13.05.2021 



 Anexa la 
 Dispozitia Primarului comunei Podgoria nr. 86 din 13.05.2021 

 

 
 

 
 
 

PROIECT AL ORDINII DE ZI  
 cuprinzand materialele  propuse spre analiza si aprobarea  

Consiliului local al comunei Podgoria in sedinta extraordinara, 

convocata de indata,  din 14.05.2021, orele 10,30 
 

 
  1.Proiect de hotarare pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind 
delegarea gestiunii serviciului de transport public pe raza de competenta a 

Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara a Transportului Public din Ramnicu 
Sarat – ATRAS, pentru fundamentarea si stabilirea solutiilor optime de delegare a 

gestiunii Serviciului de transport public local de călători în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, in forma actualizata, a 
modalitatii de gestiune a acestui serviciu public si a proiectului contractului de 

delegare a  gestiunii Serviciului de transport public local. 
    initiator : Chiru Marius - Viorel, primarul comunei 

 
Se transmite spre avizare Comisiilor de specialitate : 

*Comisia  pentru agricultura, amenajarea  teritoriului si urbanism, protectia 
mediului si turism 

* Comisia pentru activitati economico- financiare,munca si protectie sociala, 
juridica si de disciplina 

*Comisia pentru  invatamant, sanatate si familie, activitati social-culturale, 
culte, protectie copii, tineret 
 
 

Podgoria  

13.05.2021 
 

Primar, 
 

                                              Chiru Marius – Viorel 
 

 
        Contrasemneaza,  
 

Secretar general  
       Rapeanu Violeta- Cristina  

 


