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     ROMÂNIA 
                                             JUDEŢUL BUZĂU 
                                           MUNICIPIUL BUZĂU 
                                                   -PRIMAR- 

 
 
 
 
                                                   DISPOZIȚIE 

privind convocarea în şedinţă extraordinară, convocată de    
îndată a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 
 
 

Primarul municipiului Buzău, judeţul Buzău: 
Având în vedere: 
- Ordinul Prefectului Județului Buzău nr. 753/28.10.2020 privind 

constatarea îndeplinirii condițiilor legate de constituire a Consiliului Local al 
Municipiului Buzău în urma alegerilor locale din 27.09.2020, înregistrat la 
Primăria Municipiului Buzău la nr. 118.513/28.10.2020. 

- prevederile art. 133, alin. (2), lit. a), art. 134, alin. (1), lit. a), alin. (4), 
art. 139, alin. (5), lit. c), 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, convocată de îndată, pentru miercuri, 28 octombrie 2020, ora 
11,00, şedinţă care va avea loc în sediul Consiliului Local al Municipiului 
Buzău, situat în municipiul Buzău, Piaţa Daciei, nr. 1, în Palatul Comunal, 
etaj 1, sala Stan Săraru (sala 24).   
 

Proiectul ordinii de zi al şedinţei este următorul:  
 1.- hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al  Consiliului 
Local al Municipiului Buzău pentru lunile octombrie – decembrie 2020; 

2.- hotărâre privind alegerea Comisiei de validare și de numărare a 
voturilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

3.- hotărâre privind alegerea viceprimarilor municipiului Buzău; 
 4.- hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al Municipiului Buzău; 

5.- alte probleme ale activității curente. 
Art. 2.- Materialele prevăzute la art. 1 pot fi studiate, în format letric, de 

consilierii locali, la cabinetul Secretarului General al Municipiului Buzău. 
Art. 3.- Hotărârile au fost inițiate de primarul municipiului Buzău.  
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Art. 4.- În conformitate cu regulile privind desfășurarea ședințelor 
Consiliului Local, consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună 
amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

Art. 5.- 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, 28 octombrie 2020         
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