ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLJEŞTI
617160 - DOLJEŞTI, Tel/fax 0233/780.514, 0233/780756; 0233/780757
adresa de internet: www.primariadoljesti.ro; e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com
H O T ĂR Â R E A
nr. 55 din 31 iulie 2009
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de 31.07.2009
Consiliul Local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ;
Având în vedere:
- prevederile art.43 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală cu
modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţia Primarului comunei Doljeşti nr.436 din 27.07.2009 prin care a fost propusă
ordinea de zi a şedinţei oprdinare din data de 31 iulie 2009;
- avizul comisiei juridice şi de disciplină şi avizul de legalitate al secretarului comunei;
În temeiul prevederilor art 45 şi 115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală cu modificările şi completările ulterioare:
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti
din data de 31.07.2009, după cum urmează:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
local Doljeşti din luna iunie 2009;
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local
al comunei Doljeşti din data de 31.07.2009;
3.
Proiect de hotărâre privind privind aprobarea instrumentarii Proiectului cu
denumirea“Amenajare spatii verzi in comuna DOLJESTI, judetul Neamt” precum şi a altor
măsuri necesare implementării acestuia;
4.
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada august –
octombrie 2009.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează secretarul comunei Doljeşti.
Art.3. Prezenta se comunică conform prevederilor art.48 alin.(2), art. 49 alin.(1) şi art.117,
lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, la:
Instituţia Prefectului judetului Neamţ;
Primarul comunei Doljeşti;
Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
VASILIU ANA
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Notă: 1. Consilieri prezenţi 15 din totalul de 15 consilieri ce formează consiliul local.
2. Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 15 voturi pentru.

