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HOTANAREA
nr. 51 din 23 septembrie 20L5
privind aprobarea ordinii de zi a qedin{ei ordinare din data de 23.09.2015
Consiliul local al comunei Doljeqti, judelul Neam!;
Avind in vedere:
- prevederile art. 43 din Legea nr.21512001 privind administralia publicd locald, republicatd, cu
modificirile qi completdrile ulterioare;
- dispozilia Primarului comunei Doljegti nr.378 din 18 septembrie 2015 privind convocarea
Consiliului local al comunei Doljeqti in gedinli ordinard pe data de 23 septembrie 2015;
- avizul comisiei juridice, precum qi avizul de legalitate al secretarului comunei;
in temeiul prevederilor art.45 qi 115 alin. (1) lit. ,,b" din Legea nr.21512001 privind administralia
publicd 1oca16, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare:

HOTAnA$rE:
Art.l. Se aprobd ordinea

de

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

de 23 septembrie 2015, dupd cum urmeazd:
1. Proiect de hotdr6re

privind aprobarea ordinii de zi a qedinlei ordinare din data de 23 septembrie

2015;
2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea procesului - verbal al qedinlei ordinare a Consiliului Local
al comnnei Doljegti din data de26.08.2015
3. Proiect de hotSr6re privind aprobarea rectificdrii bugetului local pe anul 2015 9i modificarea
listei de investifii;
4. Proiect de hotdrAre privind insugirea propunerilor Comisiei speciale pentru intocmirea
inventarului de modificare a inventarului bunurilor carc apa\tn domeniului public al comunei Doljegti,
judelul Neam!, atestat prin HotdrArea Guvernului nr. 1.35612001 (anexa nr.26), cu modific[rile qi
completdrile ulterioare;
5.Proiect de hotdrAre privind aprobarea efectudrii unor cheltuieli din bugetul local;
6. Proiect de hotdrdre privind alegerea preqedintelui de qedin!6.

Art.2. Prezenta se comunicd conform prevederilor art. 48 alin.(2), art.49 alin.(l) qi art.117, lit.(e)
din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd locald, republicatd, cu modific[rile qi completSrile
ulterioare,la:
. Institutia Prefectului judefului Neamt;
. Primarul comun.ei Doljegti;
o compartime4td iGlalii cu publicul, pentru afiqare qi mass-media locald.
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. Consilieri prezenli

15 din totalul de

2. Prezenlahotdrdre a fost

aprobatS.

Aviz de legalitate,
Secretar, COJOCARU MIHAELA
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15 consilieri ce f,ormeazi consiliul local'

cu 15 voturi

i1

pentru.

