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HOTiRAREA
nr. 8l din 30 septembrie 2014
privind aprobarea ordinii de zi a $edin(ei ordinare din data de 30.09.2014
Consiliul local al comunei Doljeqti, judelul Neamt;
Av6nd in vedere:
- prevederile art. 43 din Legea nr. 215/2001 privind admjnistralia publicd locald,
republicatd, cu modificdrile qi completirile ulterioare;
- dispozilia Primarului comunei Doljeqti nr.3i0 din 26 septembrie 2014 prin care a
fost propusd ordinea de zi a gedinlei ordinare din data de 30 septembrie 2014;
- avizul comisiei juridice, precum qi avizul de legalitate al secrelarului con.runei;
in temeiul prevederilor art. 45 qi 115 alin. (1) lit. ,,b" din Legea nr.215/2001 privincl
administralia publicI locald, republicati, cu modificdrile li comp]etErile ulterioare:

HOTARA$TE:
Art.l.

Se aprobi ordinea de zi a gedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei
Doljeqti din data de 30 septembrie 2014, dupi cum urmeaz6:
l.Proiect de hotirare privind aprobarea ordinii de zi a lediniei ordinare din data de 30 septembrie
2014:

-

2.Proiect de hot5rare privind aprobarea procesului - verbal al $edintei ordinare a Consiliului Local
al comunei Dolje;ti din data de 29.08.20i4t
3. Proiect de hotatare privind alegerea preqedintelui de pedinti;
,1. Proiect de hoterere pdvind modificarea
$i completarea Acordului de partenedal in lederea
realizirii proiectului "sistem de Management Integrat al De$euriior in JLLClelul Neaml,';
5. Proiect de hotirdre privind recrificarca Hotalarii Consiliului Local Dolje;ti nr. 65 din
28.12.2006:
6. Proiect de hottuere privind insu;irca Acordului de cooperare privind
activiElii de audit public intem.

Art.2. Prezenta

organizarea;i exercitarea

se comunici conform prevederilor art. 48 alin.(2),

at. 49 alin.(1) 9i

aft.117, lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administralia publicd local6, republicatd, cu
moditicirile qi completdrile ulterioare, la:
. Institutia Prefectulu j judetului Neamt;
. Primarul comunei Doljeqti;

PRES[DINTE-DE SEDINTA.
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Aviz de legalitate,
Secretar, COJOCARU MIHAELA
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