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             ROMÂNIA 

                                             JUDEŢUL BUZĂU 

                                           MUNICIPIUL BUZĂU 

                                                    -PRIMAR- 

 

 

 

                                                   DISPOZIȚIE 

privind convocarea în şedinţă extraordinară (de îndată)  

  a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 

 

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău: 

Având în vedere art. 134, alin. (4), alin. (5), art. 139, alin. (5), lit. b), art. 

196, alin. (1), lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

DISPUNE: 

 

  Art. 1.- Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţă 

extraordinară (de îndată), pentru joi, 24 septembrie 2020, ora 10,00, şedinţă 

care se va desfășura prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.    

 

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:  

 1.- proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 

205/02.09.2020 de revocare a dreptului de administrare al Regiei Autonome 

Municipale ”RAM” Buzău cu privire la bunurile de retur, de natura domeniului 

public, cu excepţia dreptului de  administrare asupra bunurilor realizate de 

Regia Autonomă Municipală ”RAM” Buzău prin derularea creditului B.E.R.D, 

aprobat prin O.G nr. 38/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre 

România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru 

finanţarea "Proiectului privind conservarea energiei termice", semnat la 

Londra la 13 aprilie 1997; 

2.- alte probleme ale activității curente. 

Art. 2.- Proiectul de hotărâre prevăzut la art. 1 va fi pus la dispoziția 

consilierilor locali în format electronic. 

Materialul prevăzut la art. 1 poate fi studiat, în format letric, de 

consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău. 

Art. 3.- Proiectul de hotărâre a fost inițiat de primarul municipiului 

Buzău.  
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Art. 4.- În preambulul proiectului de hotărâre prevăzut la art. 1 au fost 

indicate Comisiile de specialitate la care acesta a fost trimis spre avizare. 

Art. 5.- Proiectul de hotărâre se regăsește pe pagina de internet a 

primăriei, www.primariabuzau.ro 

Art. 6.- În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor 

Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună 

amendamente asupra proiectului de hotărâre. 

Art. 7.- Secretarul General al Municipiului Buzău, prin intermediul 

Direcției de Administrație Publică Locală, va asigura aducerea la cunoştinţă 

publică a prevederilor prezentei dispoziţii. 

 

         PRIMARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

         Constantin Toma  

 

 

 

 

 

                                                         CONTRASEMNEAZĂ: 

  SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, 

                             Eduard Pistol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buzău, 22 septembrie 2020         
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