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HOTANAREA
nr.36 din 29 iunie 2015
privind aprobarea ordinii de zi a qedin{ei ordinare din data de 29.06.2015
Consiliul local al comunei Doljegti, judelul Neam!;
Avind in vedere:
- prevederile art. 43 din Legea m.21512001 privind administralia publicd local6, republicatd, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;
- dispozilia Primarului comunei Doljeqti rtr.253 drn25 iunie 2015 privind convocarea Consiliului
local al comunei Dolj eqti in qedin!6 ordinard pe data de 29 iunie 20 1 5 ;
- avizul comisiei juridice, precum gi avizul de legalitate al secretarului comunei;
fn temeiul prevederilor art.45 qi 115 alin. (1) lit. ,,b" din Legea m.21512001 privind administralia
publicd 1oca16, republicatS, cu modificSrile qi completdrile ulterioare:

HOTARA$TE:
Art.l. Se aprob6 ordinea
de 29

de

zi

aqedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeqti din data

iunie 2015, dupb cum urmeazd:
1 .Proiect de hotdrdre privind aprobarea ordinii de zi a qedinlei ordinare din data de 29 iunie 201 5 ;
2.Proiect de hot[rdre privind aprobarea procesului - verbal al qedinlei ordinare a Consiliului Local

al comunei Doljeqti din data de29.05.20151,
3. Proiect de hotdr6re privind aprobarea rectific[rii bugetului local pe anul 2015;
4. Proiect de hotdr6re privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru
perioada 2O1O - 2Ol4 si a stabilirii masurilor pentru inscrierea datelor in registrul agricol pentru perioada

20t5 - 20t9.
Art.2. Prezenta se comunicS conform prevederilor art. 48 alin.(2), art. 49 alin.(l) qi art.117, lit.(e)
din Legea nr. 2l5l20}l privind administralia publicd locald, republicatS, cu modific[rile qi complet[rile
ulterioare. la:
. Institulia Prefectului judelului Neam!;
. Primarul comunei Doljegti;
. Compartimentul Relalii cu publicul, pentru afiqare qi mass-media locald.
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5 ftre totalul de
a4ost aprobatd

15 consilieri ce foruteazl. consiliul local.
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