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Nr.62 din 31 mai 2017
privind aprobarea ordinii de zi a qedintei ordinare din data de 31 mai2017
Consiliul local al comunei Doljeqti, jude(ul Neamf;
Avdnd in vedere:
prevederile art. 43 din Irgea nr. 21512001
republicatd, cu modificdrile gi completlrile ulterioare;

-

privind administra[ia public[

localE,

- dispozilia Primarului comunei Doljeqti nr.217 din 26 mai 2017 privind convocarea
Consiliului local al comunei Doljegti in qedinfi ordinari pe data de 3L mai 2ol1;
- avizril comisiei juridice, precum qi avizul de legalitate al secretarului comunei;
in temeiul prevederilor art.45 gi ttS alin. (1) lit. ,,b" din Legea nr.2l5/2001privind
administra{ia publicl localE, republicatl, cu modificdrile qi completdrile ulterioare:

HorAnAgrE:
Art.l. Se aprobd ordinea de zi a qedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Doljegti
din data de 31 mai 2017, dupdcum urmeazi:
l.Proiect de hotirdre privind aprobarea ordinii de zi a gedin{ei ordinare din data de
31.05.2017;
2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea procesului - verbal incheiat in gedinfa
extraordinar[ a Consiliului Local al comunei Doljeqti ;
3. Proiect de hotdrdre privind inventarierea materiei impozabile pentru anul fiscal2017;
4. Proiect de hotdrire privind aprobarea execu{iei bugetare pe iecliunea de functionare qi
sec{iunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei in trimeshu I i pe anul 2017
;
5. Proiect de hotirdre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei
Doljegti a imobilelor, teren qi construclie, situate in localitatea Rotunda qi schimbarea destinafiei a
imobilului Dispensar Rotunda ;
6. Proiect de hotirdre privind inchirierea prin licitalie cu strigare a terenului in suprafata
de 75 mp, respectiv construc{iei in suprafafd de 64 mp cu numir cadistral 54622, imobile situate
in str.Siretului, nr.39, localitatea Rotunda, comuna Doljeqti, judeful Neamf;
7. Proiect de. hotf,rdre privind aprobarea rectificdrii bugetului local pe anul 2017 qi
modificarea listei de investifii;
8. Proiect de hotirdre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei
Doljeqti a terenului cu nr. cadastral 54765, situat in intravilanul localitdtii Rotunda,
comuna
Doljeqti, jude{ul Neamf;
9. Proiect de hotdrdre privind alegerea pregedintelui de qedinfd.
Att.Z. Prezenta se comunic[ conform prevederilo, irt. q8 alin.(2), art. 49 alin.(l) qi
art.Tl7, lit.(e) din [cgea m. 21512001 privind administra]ia public[ local[, republicati,cu
modificlrile gi completlrile ulterioare, ia Institu{ia pretUctutui- jude{ul N.u-i, primarului
comunei Doljeqti; Compartimentul Rela{ii cu publicul, pentru afiqare mais-media lccal[.
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