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nr. 87 din 28 octombrie 2014
privind aprobarea oralinii de zi a qedin{ei ordinare din data de 28'10.201'l
Consiliul local al comunei Doljegti, judelul Neaml;
Avdnd in vedere:
- prevederile ar1. 43 din Legea nr. 215/2001 privind administraJia publicd 1oca16,
republicatS, cu modificirile gi completirile ulterioare;
- dispozi-tia Primarului comunei Doljeqti nr.356 din 24 octombrie 2014 prin care a
fost propusi ordinea de zi a gedinlei ordinare din data de 28 octombrie 2014;
- avizul comisiei juridice, precum gi avizul de legalitate al secretarului comunei;
in temeiul prevederilor ar1. 45 gi 1 l5 alin. (1) lit. ,,b" din Legea nr.215l2001 privind
administra{ia public6localS, republicati, cu-modific6rile qi completdrile ulterioare:

HOTARA$TE:
Se aprobd ordinea de zi a gediniei ordinare a Consiliului Local al comunei
Doljegti din data de 28 octombrie 201'1, dupd cum urmeaz6:
l.Proiect de hotdr6re privind aprobarea ordinii de zi a ;edinlei ordinare din data de

Art.l.

28 octombrie 2014;

2.Proiect de hotdr6re privind aprobarea procesului - verbal al gedinlei ordinare a
Consiliului Local al comunei Doljeqti din data de 30.09.2014;
3. Proiect de hotir6.re privind aprobarea rectific6rii bugetului local pe anuJ 2014 qi
modificarea listei de investilii
4. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Planului de ocupare a func{iilor publice pe
anul 2015"

5. Proiect de hotdrire privind nivelurile valorilor impozabile, impozitelor 9i taxelor
locale qi alte taxe asimilate acestora, precum gi amenzile aplicabile in anul fiscal 2015:
6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea instlxmentirii obiectivului de investilie
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NEAMT"
Prezenta se comunic6 confotm prevederilor art. 48 alin.(2), art 49 alin (1) Ei
art.117, tit.(e) din Legea nr.21512001 privind administragia publicd locald, republicat6, cu
modific6rile gi completirile ulterioare, 1a:
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Institulia Prefectului judeglui Neam{;
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Aviz de legalitate,
Secretar, COJOCARU MIIIAELA
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