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HOTANAREA
nr. 15 din 30 martie 2015
privind aprobarea ordinii dezia gedin{ei ordinare din data de 30.03.2015
Consiliul local al comunei Doljeqti, judelul Neam!;
Av6nd in vedere:
- prevederile art. 43 din Legea rr. 215/2001 privind administralia publicd locald, republicatS, cu
modificlrile gi completSrile ulterioare;
- dispozi$a Primarului comunei Doljeqti m.122 din26 martie 2015 prin care a fost propusd ordinea
de zi a gedinlei ordinare din data de 30 martie 20L5;
- avizul comisiei juridice, precum gi avizul de legalitate al secretarului comunei;
in temeiul prevederilor art.45 qi 115 alin. (l) lit. ,,b" din Legea nr.2l512001 privind administrafia
publicd loca16, republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare:

HorAnA$rE:
Art.l. Se aprob6 ordinea

de

zi a gedinfei ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeqti din data

de 30 martie 2015, dupl cum urmeazd:

l.Proiect de hotdrdre privind aprobarea ordinii de zi a qedinfei ordinare din data

de 30 martie

20t5;
2.Proiect de hotdrdre privind aprobarea procesului - verbal al qediniei ordinare a Consiliului Local
al comunei Doljegti din data de 12.02.2015;
3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea modificdrii Statutului Asociafiei Regionale a Serviciilor de
Apd Canal Ia;i, conform Actului Adifional nr.13;
4. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Regulamentului de organizare qi funcfionare al aparatului
de specialitate al Primarului Comunei Doljegti;
5. Proiect de hotdr6re privind demolarea construcfiei "Clddire -Consiliul local";
6. Proiect de hotdrire privind aprobarea Planului de analizd. qi acoperire a riscurilor teritoriale din
comuna Doljegti;
7. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Metodologiei privind inchirierea bunurilor aparlin6nd
unitdflor de invlfdmdnt de la nivelul unita$i administrativ-teritoriale Doljeqti;
8. Proiect de hotdrAre privind alegerea preqedintelui de gedin!6;
9. Informare qi analizf, a Deciziei nr.6012014 a Camerei de Conturi a judefului Neam!.
Art.z. Prezenta se comunicd conform prevederilor art. 48 alin.(2), art. 49 alin.(l) qi art.117, lit.(e)
din Legea nr. 21512001 privind administra{ia publici 1oca15, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare. la:

.
.
.

Institutia Prefectului judefului Neamf;
Primarul comunei Doljeqti;
Compartimentul Relafii cu publicul, pentru afiqare qi mass-media locald.
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IN

Aviz de legalitate,
Secretar, COJ.OCARU MIHAELA
Red./Proc.: CM/CM
Ex.4: Ds. C.4.

4

din totalul de 15 consilieri ce fo
cu 14 voturi pentru.

a fost aprobat6

