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D I S P O Z I Ţ I A  nr.289 
din data de 23.10.2019 

 
Privind convocarea Consiliului Local Buneşti în şedinţă publică, ordinară. 

 
 

                        Mircea Pălăşan, primarul comunei Buneşti, judeţul Braşov, 
 
                        Având în vedere prevederile art.134, alin.(1), lit.a, privind convocarea consiliului local în 
şedinţă ordinară, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
 
                        În temeiul art.196, alin.(1),lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 
D I S P U N E:   

 
Art.1: Se convoacă în şedinţă publică, ordinară, Consiliul local Buneşti, în data de 30.10.2019, orele 

13,00, în sala de şedinţe, având următorul proiect al ordinii de zi: 
  
1. Alegerea preşedintelui de şedinţă; 
2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Grigore 

Mihai-Alexandru, membru al Forumului Democrat al Germanilor din România -comisia nr.3;  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a statului de personal 

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei  Buneşti, începând cu data de 
01.11.2019 –comisiile 1 şi 3; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice şi didactic auxiliare 
pentru anul şcolar 2019-2020 –comisiile 1, 2 şi 3; 

5. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului 

înscris în CF 101543 Buneşti –comisiile 1 şi 3 ;  
6. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului 

înscris în CF 101548 Buneşti –comisiile 1 şi 3;  
7. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de dezmembrare a imobilului 

înscris în CF 100805 Buneşti –comisiile 1 şi 3;   
8. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de materiale antiderapante pentru sezonul de iarna 

2019-2020–comisiile 1 şi 3;  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării primarului comunei Buneşti la un curs de 

perfecţionare –comisiile 1 şi 3; 
10. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli -comisia nr.1;  
11. Discutarea de cereri adresate C.L.Buneşti;    
12. Diverse.   

 
Art.2: Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi, puse la dispoziţia consilierilor locali, se pot ridica 

de la secretarul comunei. 
Art.3: Persoanele interesate pot formula şi depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

 
              PRIMAR                                                                            VIZAT PT. LEGALITATE 

                                                                                                       SECRETAR 
       Mircea PĂLĂŞAN                                                                  Adrian Gheorghe PĂLĂŞAN 


