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Nr.51 din27 aprilie 2017
privind aprobarea ordinii de zi a qedinfei ordinare din data de 27 aprilie 2017
Consiliul local al comunei Doljegti, judeful Neamj;
Avdnd in vedere:
- prevederile art. 43 din Legea nr. 21512001 privind administra{ia publicl locall,
republicatl, cu modificdrile qi complettrrile ulterioare;
- dispoziJia Primarului comunei Doljegti nr. 173 din 21, aprilie 2017 privind convocarea
Consiliului local al comunei Doljeqti in qedinf[ ordinard pe data de 27 aprilie 2017;
- avizll comisiei juridice, precum qi avizul de legalitate al secretarului comunei;
in temeiul prevederilor art. 45 qi 115 alin. (1) lit. ,,b" din Legea nr.2l5l200l privind
administrafia publici local[, republicatd, cu modificlrile qi completdrile ulterioare:

HorAnAgrE:
Art.l.

Se aprobd ordinea de

zi a gedintei ordinare

a Consiliului Local al comunei Doljeqti

din data de 27 aprilie 2017, dupl cum urmeaz6:

l.Proiect de hotdrdre privind aprobarea ordinii de zi a qedin[ei ordinare din data de
27.04.2017;
2. Proiect de hotirdre privind aprobarea procesului - verbal incheiat in qedinta ordinari a
Consiliului Local al comunei Doljegti ;
3. Proiect de hot[rdre privind aprobarea incheierii contului de execu]ie a bugetului local al
Consiliului local al comunei Doljegti pe anul2016;
4. Proiect de hotlrAre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului
administrativ al comunei Doljegti aferent anului 2016;
5. Proiect de hot[r6re privind sciderea creanfelor fiscale amenzi din eviden]a analitic[ a
persoanelor decedate din comuna Doljegti, judelul Neam{;

-

6. Proiect de hotirdre privind modificarea prelurilor Ei tarifelor la serviciile publice

de

alimentare cu ap[ qi de canalizare-epurare;

7. Proiect de hot[rdre privind privind aprobarea situaliilor deosebite pentru care se pot
acorda ajutoare de urgenJi gi ajutoare de inmorm0ntare;

8. Proiect de hotirdre privind privind transformarea unei funcfii publice vacante de
execu[ie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Doljeqti.

Att2, Prezenta se comunic[ conform prevederilor art. 48 alin.(2), art. 49 alin.(l) qi
art.ll7, lit.(e) din Legea nr.21512001 privind adminisha{ia public[ locald, republicat5, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, la Institufia Prefectului- judetul Neamf, primarului
comunei Doljegti; Compartimentul Rela[ii cu publicul, pentru afiqare qi mass-media locald.

Noti:
2. Ptezenta hotir6re a fost aprobati

cu / 5

voturi pentru.

