
                                                   ROMANIA 
   JUDETUL BUZAU 
COMUNA PIRSCOV 
          PRIMAR 

 
                         
                                                  
 

D I S P O Z I T I E  NR. 499 
privind convocarea in sedinta extraordinara a 

Consiliului local Pirscov 
          Primarul comunei Pirscov, 

In temeiul art 39 alin.2 si art .117 lit.a din Legea 215/2001 privind administratia 
publica locala    modificata , completata si republicata 

 
 
D I S P U N E : 

 
Art. 1.Se convoaca Consiliul local al comunei Pirscov, in sedinta extraordinara 

joi 20 octombrie 2016 incepand cu orele,17,00  , in sala de sedinta din cadrul Primariei 
comunei Pirscov : 

(2) Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi: 
1.Proiect de hotarare privind infiintarea si organizarea  serviciului “ CONSILIUL 
LOCAL – SERVICIU APA’’ serviciu public de interes local , specializat , cu 
personalitate juridica organizat in subordinea Consiliului local al comunei Pirscov , 
judetul Buzau  - initiator Primarul comunei Pirscov ; 
2.Proiect de hotarare privind darea in administrare si exploatare a serviciului si 
sistemului de alimentare cu apa al comunei Pirscov judetul Buzau , catre serviciul 
CONSILIUL LOCAL – SERVICIU APA serviciu de interes public local , specializat , 
cu personalitate juridica , organizat in subordinea Consiliului local al comunei Pirscov , 
judetul Buzau – initiator Primarul comunei Pirscov ; 
3.Proiect de hotarare privind infiintarea si organizarea serviciului CONSILIUL LOCAL 
PIRSCOV – SERVICIUL SALUBRITATE  serviciu public de interes local , specializat 
, cu personalitate juridica , in subordinea Consiliului local al comunei Pirscov , judetul 
Buzau – initiator Primarul comunei Pirscov ; 
4.Proiect de hotarare privind darea in administrare a serviciului public si sistemului de 
salubrizare ale comunei Pirscov , judetul Buzau , catre serviciul CONSILIUL LOCAL 
PIRSCOV – SERVICIUL SALUBRIZARE , serviciu public de interes local , specializat 
,cu personalitate juridica, organizat in subordinea in subordinea Consiliului local al 
comunei Pirscov , judetul Buzau – initiator Primarul comunei Pirscov ; 
5.Proiect de hotarare privind aprobarea cotei corespunzatoare pierderilor de apa din 
sistemul de alimentare cu apa al comunei Pirscov – initiator Primarul comunei Pirscov; 
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6.Proiect de hotarare privind aprobarea numarului de posture , organigramei , statului de 
functii din aparatul de specialitate al primarului comu7nei Pirscov – initiator Primarul 
comunei Pirscov; 
7.Proiect de hotarare privind  insusirea Acordului de cooperare privind organizarea si 
exercitarea activitatii de contabilitate si achizitii publice, serviciu de apa,serviciu de 
salubrizare si activitati culturale in Caminul cultural Pirscov-initiator primarul comunei 
Pirscov; 
8.Diverse. 

 Art.2.Secretarul comunei Pirscov va comunica prezenta dispozitie persoanelor 
interesate. 

Pirscov, 17.10.2016. 

Primar, 

Mihai Daniel 

Avizat pentru legalitate 

 Secretar Calen Neculai 
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