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FtOI\4ANIA
JUDETUL BUZAU, ORA$UL NEHOIU

P FR. I I\,I A FT

Str, Aleea Merilor nr. 2-4, Nehoiu 125100; Telefon: 0238/504.548; Fax:
0238/504.541

DISPOZITIE
nd convocarea Consiliului Local al oragului Nehoiu in gedinfl publicl

extrao iinara din data de 16.08.2015, orele 16.00. la sediul din Calea Mihai Viteazu
nr.43,, oraq Nehoiu, Jud. BuzIu.

Primarul oragului Nehoiu, judeful Buziu.

Avind in vedere:
-adresa A.L.D.E.-Filiala Buzdu emisa sub nr. 475119.07.2016 privind valiclarea

domnului Radu Vasile Viorel in functia de consilier local al Consiliului Local al orarSului
Nehoiu,

- prevederile art. 7 din Regulamentul-cadru de organizare gi functionare a consilliilor
locale, aprolbat prin Ordonanla Guvernului nr.3512002, ordonantd aprobatd cu modificiiri gi

completdri prin Legea nr. 67 3 12002;
- prevederile art. 6, art. 7 din Legea nr. 39312004 privind Statutul alegilor locali, cu

modificdrile gi complet[rile ulterioare;
- prevoderile art.100, alin.(33) din Legea nr.11512015, privind alegerea autoritaililor

administra{iei publice locale, pentru modificarea Legii administratiei publice locale
nr.21512001, precum gi pentru modificarea qi completarca Legii nr.39312004 privind Statutul
aleqilor locali.

-adresa ernisd de Spitalul ordgenesc Nehoiu sub nr.3310/l 1.08.2016,

-prevederile art. I alin.(l) , alit.(2) lit. b , art. 19 alin.(l) lit.b, art. 23 din Legea nr.
273 din29 isnie 2006 privind finanJele publice locale-prevederile ,

-prevederile H.C.L. nr,44103.07.2010 privind aprobarea transferului managementului
asistenfei m,ldicale a Spitalului orasenesc Nehoiu de la Directia de Sdndtate Publicd Buzau la
Primdria Ori4ului Nehoiu,

-prevederile Anexei nr.2 , pct.93 din H.G. nr. 52912010 pentru aprobarea menlinerii
managementului asistenfei medicale la autoritdfile adrninistratiei publice locale ;i la Primdria
Municipiului Bucureqti qi a Listei unitSlilor sanitare publice cu paturi pentru care se tranr;ferd
managemenlul asistenlei rnedicale cdtre autoritdJile administraliei publice locale ;i cdtre
Primaria Mtrnicipiului Bucureqti,

-prevederile Legii nr.9512006 , privind reforma in domeniul sandtdfii, actuahzatd,

-prevederile H.C.L. nr.6129.01.2016 privind aprobarca bugetului de venituri si
cheltuieli al oraqului Nehoiu pe anul 2016 ,

-prevederile H.C.L. NR. 48 105.07.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si

cheltuieli al Spitalului ordqenesc Nehoiu pe anul 2016,



-adresa Ministerului Afacefilor Interne -Institutia Prefectului -Judetul Buzdu nr.
r3364tr7 .0(i.2016,

-stadiul procesual al dosarelor aflate pe rolul Judecdtoriei Patirlagele sub nr.
4751277120116, nr. 477127712016 ,

-art.36 alin. (4) Iit.a, alin.6pct.3, art.39 alin(2), dinLegeanr.2l5 din 23 aprilie
2001 republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

In termeiul art. 68, alin. (1) din Legea nr. 21512001, a administraliei publice locale,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacd in ziua de 16.08.2016, orele 16 , in qedinld publicd extraordinard,
Consiliul Local al oragului Nehoiu la sediu din Calea Mihai Viteazul nr. 43, ora$ Nehoiu,
Jud. Buzdu,

Art.2. SedinJa va avea urmdtoarea ordine de zi:

1. Proiect de hotdrdre privind validarea unui mandat de consilier ales in
Consiliul Local al oragului Nehoiu,

2. Proiect de hotardre privind rectificarea bugetului de venituri qi cheltuieli
al Spitalului ordsenesc Nehoiu pe anul 2016,

3. Proiect de hotdrdre privind stabilirea poziliei procesuale a Consiliului
Local al oraqului Nehoiu in dosarele nr.415127712016 gi nr. 477127712016 aflat pe rolul
Judecdtoriei Pdtdrlaeele.

Art. 3. Prc:zenta Dispozilie va fi afigatd de secretarul oragului Nehoiu pentru aducere la
cunogtinta publicd gi va fi comunicatd afioitd\ilor interesate.

I{EHOIU: 11.08.2016.

l{r. 661

Avizat


