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A N U N Ţ   

            Consiliul local al comunei Ziduri, judeţul Buzău, este convocat în 
şedinţă extraordinară,  in ziua de  25 februarie 2021, ora 13,00, în sala de 

şedinţe a Primăriei Ziduri, cu următorul Proiect al ordinei de zi, cuprins în 
anexa la Dispoziţia Primarului nr. 51/19.02.2021:         
-   1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv 

și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară PROGAZ BUZĂU 
2020, la care comuna Ziduri este membru asociat. 

- Inițiator – primar, Buzea Viorel 
- Proiect de hotărâre transmis pentru avizare comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local. 

- 2. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 
3086/11.05.2017 

- Inițiator – primar, Buzea Viorel 

- Proiect de hotărâre transmis pentru avizare comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local. 

- 3. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 
3075/11.05.2017 

- Inițiator – primar, Buzea Viorel 

- Proiect de hotărâre transmis pentru avizare comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local. 

- 4. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 

3084/11.05.2017 
- Inițiator – primar, Buzea Viorel 

- Proiect de hotărâre transmis pentru avizare comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local. 

- 5. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 

3083/11.05.2017 
- Inițiator – primar, Buzea Viorel 

- Proiect de hotărâre transmis pentru avizare comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local. 

- 6. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 

3082/11.05.2017 
- Inițiator – primar, Buzea Viorel 
- Proiect de hotărâre transmis pentru avizare comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local. 
- 7. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata inflației a nivelului 

redevenței pentru concesionarea terenurilor și a chiriei pentru închirierea 
imobilelor proprietatea Comunei Ziduri 

- Inițiator – primar, Buzea Viorel 

- Proiect de hotărâre transmis pentru avizare comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local. 



8. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de interes local ce 

urmează să fie prestate în anul 2021 de beneficiarii venitului minim 
garantat 

- Inițiator – primar, Buzea Viorel 
- Proiect de hotărâre transmis pentru avizare comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local. 

9. Proiect de hotărâre privind transformarea unui post de referent, clasa 
III, din cadrul compartimentului financiar contabil, post de inspector, 
clasa I, grad profesional asistent, ca urmare a promovării ăn clasa a unui 

funcționar public, precum și a statului de funcții al aparatului de 
specialitarte al primarului. 

- Inițiator – primar, Buzea Viorel 
- Proiect de hotărâre transmis pentru avizare comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local.  

- 10. Diverse. 
 

 

 

 

S E C R E T A R  G E N ER A L , 

Racovanu  Mariana 

 


