
 
JUDEŢUL BRAŞOV 
COMUNA BUNEŞTI 
 

C O N V O C A T O R 
din data de 11.12.2019 

 
 
                      În temeiul art.133, alin.(1) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ şi a 
dispoziţiei primarului comunei Buneşti nr.373/2019 se convoacă în data de 19.12.2019 orele 
12ºº, Consiliul local Buneşti în şedinţă publică, lunară, ordinară, având următorul proiect al 
ordinii de zi: 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de referinţă pentru masa lemnoasă pe picior 

care se recoltează din fondul forestier proprietate publică în anul 2020 -comisiile 1 şi 3; 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice a comunei Bunesti 

pentru anul 2020 -comisiile 1 şi 3;    
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de primă înscriere executate 

de către SC Geosilva Survey SRL Braşov, pentru terenul situat în extravilanul satului Buneşti, 
pe care se va amplasa staţia de distribuţie gaze naturale -comisiile 1 şi 3; 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, 
începând cu anul 2020 -comisiile 1 şi 3;  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat de pe raza comunei Buneşti, pentru anul şcolar 2020-2021 -comisia 
nr.2; 

6. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 14.000 lei în vederea 
cumpărării cadourilor de Crăciun pentru elevii şi preşcolarii din cadrul şcoliilor şi grădiniţelor 
de pe raza comunei Buneşti -comisiile 1, 2 şi 3;   

7. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de comodat autentificat sub 
nr.263/21.09.2012 la Biroul Notarilor Publici Asociaţi Mija Cosmin-Ioan şi Mija Cătălina -
comisia nr.3; 

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli -comisia nr.1;  
9. Raport al compartimentului de asistenţă socială privind protecţia şi promovarea drepturilor 

persoanelor cu handicap pentru perioada iunie-decembrie 2019; 
10. Discutarea de cereri adresate C.L.Buneşti;    
11. Diverse.   

  
                                                      CONSILIERI: 

1. Monea Gheorghe.............................    

2. Iorgulescu Vasile ……………............                                               

3. Bena Maria................……………...... 

4. Marcu Anica..................................... 

5. Gărgărici Dumitru ……………............                           

6. Chiş Ioan……………......................... 

7. Grigore Mihai-Alexandru................... 

8. Gross Gerhild ................................. 

9. Depner Dietmar............................... 

10. Stanciu Cornel................................ 

11. Bărdaş Ioan……………................... 

 

PRIMAR 
Mircea PĂLĂŞAN  


