
 
 

R O M A N I A 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA SAPOCA 

P R I M AR 
 
 

D I S P O Z I T I A     N r. 91 
privind convocarea Consiliului local  

în ședința extraordinară  
 
 
 
 Primarul comunei Sapoca, judetul Buzau; 
 Avand in vedere: 

-  referatul consilierului juridic înregistrat sub nr. 2271/09.05.2019; 
 - prevederile art. 39 alin(2) din Legea nr.215/2001 a administratiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul art.57 alin.(2) si art.72 alin.(1), coroborate cu prevederile 
art.68 alin.(1) si art.115 alin.(1) lit.”a” din Legea administratiei publice locale 
nr.215/ 2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

 
 
 

D I S P U N E : 
 
 
 
 Art.1.- Luni, 13 mai  2019, orele 16. 00, se convoaca Consiliul local al 
comunei Sapoca, judetul Buzau, in sedinta extraordinară. 
 Art.2. - Ședinta se va desfasura la sediul primariei si va avea urmatoarea 
ordine de zi:  

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării pășunatului și 
exploatării pajiștilor permanente, aflate în domeniul privat al comunei Săpoca, 
județulul Buzău  pentru anul 2019. 

- prezintă dl. ILIE ION viceprimarul comunei. 
Art.3.-Secretarul comunei va aduce la cunostinta publica prezenta 

dispozitie, va asigura convocarea consilierilor locali in sedință si o va comunica 
autoritatilor interesate. 

 
 

Sapoca, 09 mai 2019 
 

P.PRIMAR 
V I C E P R I M A R  

Ion Ilie 
 

AVIZAT, 
Secretar 

Maria-Tania Barchizeanu 



 
 

 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 
PRIMARIA COMUNEI SĂPOCA 
Nr. 2271/09.05.2019 
  
 
 
 

REFERAT  
la proiectul de Dispoziţie a Primarului  privind convocarea  

Consiliului local în ședința extraordinară  
 
 

 
În aplicarea prevederilor art. 30 alin. (1) lit. “c” din Legea nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată şi actualizată de Legea nr. 29/2011 
şi având în vedere şi: 
              - prevederile art. 39 alin(2) din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
pentru a pune în aplicare prevederile actelor normative mai sus 
mențíonate, consilierului din cadrul compartimentului de 
specialitate al primarului propune emiterea dispoziţiei primarului 
privind convocarea Consiliului local în ședința extraordinară. 
 
 
 
 

Consilier juridic, 
 

Neagu Mircea Florian 
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