ROMANIA
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nr.93 din 26 noiembrie 2014
privind aprobarea ordinii de zi a qedinlei ordinare din data de 26'11'2014
Consiliul local al comunei Doljeqti, judelul Neaml;
AvAnd in vedere:
- prevederile art 43 din Legea nr. 215/2001 privind administralia publicd 1ocald'
republicat6, cu modificErile Ei compietirile ulterioare;
a
- dispoziiia Primarului comunei Doljeqti nr' 405 din 2i noiembrie 20i4 prin care
2014:
fost propusa ordinea de zi a qedinlei ordinare din data de 26 noiembrie
comurei;
- avizui comisiei juridice, precum qi avizul de legalitate al secretarului
privind
in temeiul prevederilor art. 45 qi 115 alin (1) lit ,,b" din Legea nr'215/2001
ulterioare:
administra,,ia public6locald, republicatd, cu modihcdrile qi completSrile

EOTAR.{$TE:

Local al comunei
Se aprobi ordinea de zi a gedinlei ordinare a Consiliului
Doljeqti din data de 26 noiembrie 20 L'{, dupi cum utrll*26:
din data de
l.Proiect de hottuare privind aprobarea ordinii de zi a qedinlei ordinare

Art.l.

26 noiembrie 2014;

qedinlei ordinare a
2.Proiect de hotirAre privind aprobarea procesului - verbal al
Consitiului Locai a1 comunei DoljeEti din data de 28' 10 2014;
din bugetul locaJ'
3. Proiect de hotErdre privind aprobarea efectuirii unor cheltuieli
cate au implinit
pentru acordarea ,,Diplomei de Onoare" 9i a unui premiu in bani familiilor
50 de ani de casalorie neintren Pte:
a persoane)or
4. Proiect de hotirdre privind scoaterea/sciderea din eviden{a frscali
a{late in stare de insolvabilitate;

aprobarea unor contracte incheiate de Primarul
sau nou propuse;
comunei Dolegti pentru iucrSri/investilii, executate, aflate in deruiare
Dolleqti' ju<ieiul
6. Proiect de hotfuare pentru instrumentarea unui proiect in comuna

5. Proiect de hotirAre privind

Neam!

i.::?.1-i:

prin Grupul

de Acliune

Locali ,,Valea Siretului"'

49 alin (1) qi
Art.2" Prezenta se comunica conform prevederilor aft. 48 alin.(2), alt.
local6' republicatS' cu
afi.117, lit.(e) din Legea nr. 215/2001 privind administralia publicd
modi{icEriie gi completirile ulterioare, la:
. Institulia Prefectului judelului Neam!;
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Aviz de legalitate,

