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HOTAnAREA
nr. 65 din 26 septembrie 2012
privind aprobarea ordinii de zi a gedin{ei ordinare din data de 26.09.2012
Consiliul local al comunei Doljeqti, jude{ul Neam!;
AvAnd in vedere:
- prevederile arI. 43 din Legea nr. 21512001 privind administrafia publicd 1oca16,
republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- dispozilia Primarului comunei Doljeqti nr. 306 din 21.09.2012 prin care a fost
propusd ordinea de zi a qedinlei ordinare din data de 26 septembrie 2012;
- avizul comisiei juridice, precum qi avizul de legalitate al secretarului comunei;
in temeiul prevederilor art. 45 qi 115 alin. (1) lit. ,,b" din Legea nr.21512001 privind
administralia publicd 1oca16, republicatd, cu modificbrile qi completlrile ulterioare:

TTOTANASTE:

Art.l.

Se aprobd ordinea de zi a qedinfei ordinare a Consiliului Local al comunei
Doljeqti din data de 26.09.2012, dupd cum urmeazS:
1. Proiect de hofirAre privind uprobarea drepturilor bdneSti aferente personalului
didactic cure solicitd cheltuieli de deplasure;
2. Proiect de hotdrdre privind rectfficarea bugetului local pe unul 2012;
3. Proiect de hotdrAre privind delegarea gestianii serviciului de alimentare cu apd Si
de canalizare cdtre Compania Judeleund APA SERV S.A.;
4. Proiect de hofirAre privind aprobarea Plunului de ocupare a func{iilor publice pe
anul 2013;
5. Proiect de hofirhre pentru modiJicureu listei investiliilor pe unul 2012, uprobute
prin HCL nr. 11/31.01.2012 privind aprobareu bugetului local pe unul 2012.
Art.2. Prezenta se comunici conform prevederilor afi. 48 alin.(2), aft. 49 alin.(1) gi
art.117, lit.(e) din Legea nr.21512001 privind administralia publicd locali, republicatS, cu
modificdrile qi completSrile ulterio are, la
. Institulia Prefectului judelului Neam!;
. Primarul comunei Doljeqti;
ntul Relalii cu publicul, pentru afiqare gi mass-media 1oca16.
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