
 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA UNGURIU 

 
 

DISPOZIŢIE  
privind convocarea Consiliului local Unguriu în şedinţă ordinară 

pentru data de 31 ianuarie 2023 
 
 
 

        Primarul comunei Unguriu, judeţul Buzău, 
      Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. „a” și alin. 
(2)-(5) şi art. 196 alin. (1) lit. „b” din  O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, 
emite următoarea  
 

D I S P O Z I Ț I E : 
 

 

   Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local al comunei Unguriu, cu participarea 
fizică a consilierilor locali, în data de 31 ianuarie 2023, la ora 17.00, la sediul primăriei 
comunei Unguriu, județul Buzău. 
   Art.2.  Proiectul ordinii de zi a ședinţei este următorul: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare de la nivelul comunei 

Unguriu, judeţul Buzău, în anul scolar 2023-2024. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local 

aferent anului 2023, pentru repartizarea orelor de muncă desfăşurate de beneficiarii 
prevederilor Legii nr.416/2001, actualizată, la nivelul comunei Unguriu, judeţul Buzău. 

3. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al 
comunei Unguriu, județul Buzău.  

4. Proiect de hotărâre privind alegerea, pentru o perioadă de 3 luni, a preşedintelui de 
şedinţă al Consiliului local Unguriu, judeţul Buzău. 

5. Alte probleme de interes local. 
   Art.3. Materialele prevăzute la art. 2 vor fi puse la dispoziția consilierilor locali în format 
scris sau electronic.  
   Art.4. Proiectele de hotărâre au fost transmise spre avizare la toate cele 3 comisii de 
specialitate ale Consiliului local Unguriu. 
   Art.5. Consilierii locali au posibilitatea să formuleze și să depună amendamente asupra 
proiectelor de hotărâri.  
  Art.6. Secretarul general al comunei Unguriu va comunica prezenta dispoziţie persoanelor 
fizice şi juridice interesate. 

 
PRIMARUL COMUNEI UNGURIU, 

Gheorghiţă TIRIZICĂ 
 
 
 

CONTRASEMNEAZĂ, 
SECRETAR GENERAL DELEGAT COMUNA UNGURIU, 

Alexandra-Elena SAVA 
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