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R O M A N I A 

JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA BECENI 

P R I M A R, 

 
D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 

privind convocarea Consiliului local Beceni  în şedinţă ordinară  
în data de 31.01.2023 ora 14,00 

 

Primarul comunei Beceni, judeţul Buzău                                                                                                       
Având în vedere: 
  - referatul înregistrat la nr. 807/25.01.2023; 

  - prevederile art. 240 alin.(1), art. 133 alin.(1), art. 134 alin.(1), lit „a” alin.(2), și (3) 
lit „a”, alin (5), 155 alin.(1), lit. „b” coroborat cu art 197 alin.(1)si (4), 198 alin.(1)din 
OUG 57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul  art. 196 (1) lit. „b”   din OUG 57/2019 privind Codul  Administrativ 
 

D I S P U N E: 

 
Art.1. Se convoacă în şedinţă ordinară Consiliul local Beceni, în data 31.01.2023 ora 

14,00 la  Centrul multifuncțional din sat Gura Dimienii, cu participarea fizică a 
consilierilor locali, având  următorul proiect al ordinii de   zi: 

1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei anterioare; 

2. Aprobarea bugetului local al comunei Beceni  pe anul 2023,  a listei de 

investiţii pe anul 2023 și a utilizării  în anul 2023 a excedentului rezultat la 

încheierea exerciţiului bugetar la 31 decembrie 2022 și din anii anteriori 

-  inițiator primarul comunei Beceni, Adrian Burlacu 
- Aviz Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecţie socială; 
3. Aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de interes local întocmit în 

conformitate cu prevederile Legii  nr. 416/2001  pentru anul 2023 

-  inițiator primarul comunei Beceni, Adrian Burlacu 
- Comisia juridică, pentru  apărarea ordinii publice, de disciplină, pentru 
învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi social–

culturale şi culte; 

4. Aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale și Planului anual 

de asistență medicală comunitară aferent comunei Beceni  pentru anul 2023 

-  inițiator primarul comunei Beceni, Adrian Burlacu 
- Aviz Comisia juridică, pentru  apărarea ordinii publice, de disciplină, pentru 

învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi social–
culturale şi culte; 

5. Aprobarea incetarii unui  contract de de inchiriere având ca obiect  o suprafață 
de pasune aflată in domeniul privat al comunei Beceni,  jud.  Buzău 

-  inițiator primarul comunei Beceni, Adrian Burlacu 
- Aviz Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecţie socială; 
6. Trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Beceni a unui 

imobil – construcţie în vederea scoaterii din funcţiune, casării  şi demolării în 

condiţiile legii 

-  inițiator primarul comunei Beceni, Adrian Burlacu 
- Aviz Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism 

din cadrul Consiliului local Beceni; 
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7. Aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din  comuna Beceni  

pentru anul şcolar 2023-2024 

-  inițiator primarul comunei Beceni, Adrian Burlacu 
- Comisia juridică, pentru  apărarea ordinii publice, de disciplină, pentru 

învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi social–
culturale şi culte; 

8. Însuşirea documentaţiei tehnice „Amenajament silvic al fondului forestier 

proprietate privată aparținând comunei Beceni, judeţul Buzău” 

-  inițiator primarul comunei Beceni, Adrian Burlacu 
- Aviz Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, protecţia mediului şi turism 
din cadrul Consiliului local Beceni; 

9. Aprobarea aprobarea contului de execuţie bugetară al comunei Beceni și al 
Serviciului  de salubrizare al comunei Beceni   pe anul 2022 

-  inițiator primarul comunei Beceni, Adrian Burlacu 
- Aviz Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 

domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecţie socială; 
10. Actualizarea inventarului bunurilor aparţinând  domeniului privat al 

comunei Beceni, judeţul Buzău 

-  inițiator primarul comunei Beceni, Adrian Burlacu 
- Aviz Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, de muncă şi de protecţie socială; 

11. Aprobarea încheierii unui contract de asistență juridică în litigiul privind 

sumele restante privind utilitățile rezultate din inchirierea unui apartament 
aflat în proprietatea privată a comunei Beceni, care a făcut obiectul 
contractului de închiriere nr. 13/5.05.2014 

-  inițiator primarul comunei Beceni, Adrian Burlacu 
- Comisia juridică, pentru  apărarea ordinii publice, de disciplină, pentru 
învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi social–

culturale şi culte 
12. Alegerea preşedintelui  de şedinţă pentru lunile  februarie- aprilie  2023 

-  inițiator primarul comunei Beceni, Adrian Burlacu 
- Comisia juridică, pentru  apărarea ordinii publice, de disciplină, pentru 

învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, activităţi social–
culturale şi culte; 

13. Diverse. 

Art. 2. Materialele acestei ședințe pot fi consultate la sediul Primăriei Beceni, pe site 

la adresa http://primariabeceni.ro/ și vor fi transmise consilierilor locali odată cu 

invițatia la ședință. 

Art. 3 Președinții comisiilor de specialiate își vor convoca membrii pentru discutarea 
punctelor de pe ordinea de zi aferentă fiecăriei comisii, vor întocmi proces verbal de 

comisie și avize favorabile sau nefavorabile.  
Art. 4. Cu privire la proiectele menţionate,  se pot formula şi depune amendamente în 
condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

Art. 5 Secretarul  general al comunei Beceni va aduce la cunoştinţă publică, prin 
afişare şi va comunica persoanelor şi autorităţilor interesate. 

 

P R I M A R, 
Adrian BURLACU                                                                                                            

 CONTRASEMNEAZĂ: 
                                                                                    Secretar general al comunei, 

Elena CÂRCEI 

Beceni  
Nr. 21/25.01.2023 


