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ROMÂNIA 

 
JUDEŢUL BUZĂU 

COMUNA SCORŢOASA 
PRIMAR 

 
 

D I S P O Z I Ţ I A nr. 299                            
privind convocarea Consiliului Local al comunei Scortoasa 

în ședință ordinară din  18 octombrie 2022 
 
 Primarul comunei Scorţoasa, judeţul Buzău; 
 Având în vedere: 

- referatul secretarului general al comunei înregistrat sub nr. 5468 din 12 octombrie 
2022;  

- prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a),  art. 135 alin. (1) – alin. (4) 
din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul art. 196 alin. (1)  lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 
din 05.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
  
 

D I S P U N E: 
 
 Art.1. Se convoacă Consiliul Local al comunei Scorţoasa în ședință ordinară, 
pentru marți, 18 octombrie 2022, orele 13,00 ședință care va avea loc la Sala de 
Ședințe din sediul Sălii de Festivități a comunei Scorțoasa, situat în sat Scorțoasa, 
comuna Scorțoasa, strada Căminului, nr. 2, județul Buzău. 
  
 Proiectul ordinii de zi al ședinței este următorul: 

 
1. Prezentarea procesului verbal încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local al comunei 

Scorțoasa din 28 septembrie 2022 
  
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea cu numărul 4 a bugetului local al Comunei 
Scorțoasa,  pe anul 2022 
 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea suplimentării cu 90.000 lei din excedentul fondului de 
rulment pentru realizarea investiției „Dotarea primăriei cu un autovehicul” 

 
4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 

comunei Scorţoasa pentru perioada noiembrie și decembrie 2022 și ianuarie 2023 
 
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii prin atribuire directă către OMV PETROM 

S.A., a unor bunuri aparținând domeniului public/privat al Comunei Scorțoasa, județul Buzău 
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6. Proiect de hotărâre cu privire la "Realizare sistem inteligent de management urban în 

Comuna Scorțoasa, Județul Buzău", Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 - 
Fondul Local  I.1.2 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri 
TIC (sisteme inteligente de management urban/local)” 

 
7. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului şi asigurarea 
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Construire Bază sportivă multifuncțională 
– model tip 2 în satul Policiori, comuna Scorțoasa, județul Buzău” 

 
8. Proiect de hotărâre privind declararea ca zonă de interes local pentru utilitate publică a 

unei suprafețe din domeniul privat al localității 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare și înfrățire dintre Comuna 

Scorțoasa, județul Buzău, România și localitatea Ursoaia, raionul Căușeni, Republica Moldova 
 
10. Proiect de hotărâre privind realizarea obiectivului de investiții „Înființare și construire 

pistă de biciclete, Comuna Scorțoasa, județul Buzău” 
 
11. Diverse: 
1. Cererea cetățenilor satului Golu Grabicina, comuna Scorțoasa din 13 octombrie 2022 

înregistrată sub nr. 5515/13.10.2022; 
2. Adresa Societății de transport Voicilă&G și Nico DNR Cornel nr. 1/26.08.2022 și înregistrată 

sub nr. 4148/26.08.2022; 
3. Cererea numitului Vasile Nicușor din satul Policiori, comuna Scorțoasa înregistrată sub nr. 

5483/12.10.2022. 
 

Art.2. Proiectele de hotărâre prevăzute la art.1 vor fi puse la dispoziția consilierilor 
locali în format electronic. 

Materialele prevăzute la art.1 pot fi studiate, în format letric, de către consilierii 
locali, la biroul secretarului general al comunei. 

Art.3. Proiectele de hotărâre au fost inițiate de primarul comunei Scorțoasa. 
Art.4. În preambulul proiectelor de hotărâre prevăzute la afrt.1 au fost indicate 

comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare. 
Art.5. Proiectele de hotărâre se regăsesc pe pagina de internet a primăriei  

 Art.3. Secretarul general al comunei va asigura aducerea la cunoștință publică a 
prevederilor prezentei dispoziții. 
                                                       

PRIMAR,          
 SĂCUIU VASILE                                   Contrasemnează pentru legalitate/  
                                                                                                                Secretarul general al comunei, 

                    Radu Aurora 
 
 
SCORŢOASA,  12 octombrie 2022 
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI,  
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII  
DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR  299  /2022 

Nr. 
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 

procedura 
0 1 2 3 
1 Semnarea dispoziției1) 12/10/2022  
2 Comunicarea către prefectul județului2) 12/10/2022  
3 Aducerea la cunoștință publică3+4) 12/10/2022  
4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3+4)   
5 Dispoziția devine obligatorie5) sau produce efecte juridice6), după caz 12/10/2022  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
1) art. 240 alin. (1): „Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... în exercitarea 

atribuțiilor care îi revin potrivit legii.”;   
2) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la 

data ... emiterii.; 
3) art. 197 alin. (4): „ ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al comunei.”; 
4) art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 zile de la data 

comunicării oficiale către prefect.”; 
5) art. 198 alin. (1): „... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.”; 
6) art. 199 alin. (2): „ ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se adresează.” 

 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL  BUZĂU 
PRIMARIA COMUNEI SCORŢOASA 
Nr. 5468 din  12.10.2022 
 
 

REFERAT 
la Dispoziţia Primarului privind convocarea Consiliului Local al 
Comunei Scortoasa în şedinţă ordinară din  18 octombrie 2022 

 
 

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. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a),  art. 135 alin. (1) – alin. (4) din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr. 57 din 05.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare,  

- materialele înregistrate ce cuprind lucrările care stau la baza întocmirii ordinii de zi, respectiv 
referatele de aprobare, avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local, rapoartele 
compartimentelor de specialitate şi proiectele de hotărâre. 

Pentru a pune în aplicare prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57 din 05.07.2019 
privind Codul Administrativ, modificat și completat, secretarul general al comunei propune emiterea 
dispoziţiei primarului privind convocarea Consiliului Local în ședința ordinară din  18 octombrie 2022. 
 

Secretarul general al comunei, 
Radu Aurora 
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