
  ROMÂNIA 
                                                  JUDEŢUL BUZĂU 
                                               MUNICIPIUL BUZĂU 
                                                        - PRIMAR - 
 
 
                                                 D I S P O Z I Ţ I E 

       privind convocarea în şedinţă extraordinară a 
             Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău; 
În temeiul art. 39, alin. (2) şi (3), art. 68, alin. (1) şi art. 115, alin. (1) lit. a) 

din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

D I S P U N E : 
 

  Art.1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă 
extraordinară pentru joi,12 octombrie  2017, ora 11,00, şedinţă care va avea loc 
în sediul Consiliului Local al Municipiului Buzău, situat în municipiul Buzău, 
strada Unirii nr. 163, în Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).     
 

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul: 
 

 1.- proiectul de hotărâre privind modificarea coeficientului de scurgere din 
formula de calcul a cantităţii de apă meteorică, preluată de reţeaua de canalizare 
în sensul reducerii acesteia cu 30% pentru persoane juridice (agenţi economici, 
instituţii publice, etc.) şi eliminarea pentru persoane fizice (inclusiv asociaţiile de 
proprietari) din municipiul Buzău de către Societatea Comercială ”Compania de 
Apă” S.A Buzău ;  

2.  - proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului 
Buzău pe anul 2017; 
  3.- proiectul de hotărâre  pentru aprobarea  documentaţiei de avizare a 
lucrărilor de intervenţii şi a  indicatorilor  tehnico-economici ai obiectivului  de 
investiţii publice„Reabilitare str.Maior Aviator Ioan Peneş, str.Aerodromului 
şi Intrarea Aviaţiei din municipiul Buzău”; 
 4.- proiectul de hotărâre pentru aprobarea solicitării de trecere din 
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în 
proprietatea publică a municipiului Buzău şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Buzău a terenului înscris în Cartea Funciară nr. 61.697 a UAT 
Buzău; 

 5.- alte probleme ale activităţii curente. 
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 Art.2.- Secretarul municipiului Buzău va asigura aducerea la cunoştinţă 
publică a prevederilor prezentei dispoziţii. 
 

P R I M A R,   
Constantin Toma 

 
 
 
 
                                                                            CONTRASEMNEAZĂ: 
       SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 

                                                               Eduard Pistol 
 
 
 
 
Buzău, 09 octombrie  2017         
Nr.  


