
 

 

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 de îndată a Consiliului local Beceni 

în şedinţă extraordinară  în data de 15.03.2023, ora 8,30 

 

Primarul comunei Beceni, judeţul Buzău                                                                                                        

Având în vedere: 

-  referatul  de necesitate  înregistrat la nr. 2089/14.03.2023; 

- prevederile art. 133 alin.(2) lit. „a”, art. 134 alin.(1), lit „a” alin.(2), și (4) alin (5), 155 

alin.(1), lit. „b” din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ 

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

 

D I S P U N E: 

Art.1.   Se convoacă de îndată,  în şedinţă extraordinară, Consiliul local Beceni,  în data 

de 15.03.2023, ora 8,30, la  sediul Consiliului local Beceni, cu  următoarul proiect al  

ordinii  de   zi: 

1. Adoptarea procesului-verbal al şedinţei anterioare; 

2. Proiectul  de hotărâre  nr. 15/14.03.2023 privind  aprobarea proiectului „DOTAREA 

CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR 

DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR  SI A UNITĂTILOR CONEXE LICEUL 

TEHNOLOGIC COMUNA BECENI, JUDEȚUL BUZĂU”, a cheltuielilor legate de 

proiect şi depunerea acestuia în cadrul apelului de proiecte din Planul Național de 

Redresare și Reziliență (PNRR), COMPONENTA C15 – Educatie 

- 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. 

Art. 2. Materialele acestei ședințe pot fi consultate la sediul Primăriei Beceni 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 și se vor întocmi proces verbal de 

comisie și avize favorabile sau nefavorabile.  

Art. 4. Cu privire la proiectul de hotărâre  menţionat,  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. 51/14.03.2023 


