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HOTARAREA
nr.4 din I februarie 2014
privind aprobarea ordinii de zi a ledin{ei ordinare din data de 01.02.2014

..-

Consiliul Iocal al comunei Doljeqti. judctul Neamt;
Avdnd in vedere:
- prevedcrile art. ,13 din Legea nr. 215/2001 privind administralia publici locald,
republicati, cu modificirile Si completirile ulterioare:
- dispozilia Primarului comunei Dol.je;ti nr.33 din 28 ianuarie 2014 prin care a fost
propusi ordinea de zi a Scdjnlei ordinare din dattr dc 1 lebruarie 2014;
- avizul comisiei iuridice, prccum gi avizul de legaiitate al secretarului comuncii
in teneiul prevederilor art. ,15 ;i I 15 alin. (1) lit. ,,b" din Legea nr'215/2001 privind
administra{ia publicd locald, republicat[, cu modificirile 9i completirile ulterioarc:

HOTARA$TE:
Art.l.

Se aprobi ordinea de

zi a gedinlei ordinare a Consiliului Local al conunei

Dotegti din data de I t'ebmarie 2014. dupd cum unrreazi:
l.Proiect de hotirdre priviud aprobarea ordinii de zi a 5edinlei ordinare din data

.-.

de1

februarie 2014;
2.Proiect de hotirdre privind aprobarea procesului - vcrbal al qedinfei extraordinare a
Consiliului Local al comunei Doljeqti din data de 14.01.2014:
3.Proiect de hotirare pentru aprobarea acopedrii definitive a deficituiui secliurrii de
dezr.oltarc din excedentul anului precedent in sum[ de 712874,38 lei;
4.Proiect de hotirdrc privind aprobarea bugetului local pe anul 2014, bugetul
institutiilor publice qi activititilor flnantate integral sau pa4ial din venituri proprii pe a[ul
2014;

5. Proiect de hotArire privind

-

organigrama,
trprobarea structudi organizatorice
1'uncliilor publice, statului de func(ii 9i ntLmdrului de personal penlral aparatul de specialitate
aJ prin.rarului gi sen iciilor publice de iotcres local;
6. Proiect de hotirare privind aprobarea numdrului de indenrnizafii lunarc cuvenite
pdrinlilor sau reprezentantilor lcgali ai copilului cu handicap grav, adullilor cu handicap
grav ori reprczcrtarrlilor legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, la

nivelul comunei DoljeqJti, pentru anul 2014;
7. Proiect cie hotdrdre privind aprobarea programului aohiziijilor publice pentru anul
2014t

