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norAnAnna
Nr.34 din 27 martie 2017

privind aprobarea ordinii de zi a gedinfei ordinare din data de 27 martie 2OI7

Consiliul local al comunei Doljegti, judetul Neam!;
Avdnd in vedere:
- prevederile art. 43 din Legea nr. 21512001 privind administrafia public[ locald,

republicatl, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- dispozilia Primarului comunei Doljeqti nr. 135 din2l martie 20L7 privind convocarea

Consiliului local al comunei Doljegti in qedin![ ordinarl pe data de 27 martie 2017;
- avizul comisiei juridice, precum qi avizul de legalitate al secretarului comunei;
in temeiul prevederilor art. 45 qi 115 alin. (lJ lit. ,,b" din Legea nr.21512001 privind

administrafia publici local[, republicatl, cu modificdrile gi completirile ulterioare:

HOrAnAgrE:
I

Art.1. Se aprobi ordinea de zi a gedinlei ordin'are a Consiliului Local al comunei Doljeqti
din data de 27 mafiie 2017, dupi cum urmeazd:

l.Proiect de hotlrire privind aprobarea ordinii de zi a qedinfei ordinare din data de
27.03.2017;

2. Proiect de hot[rdre privind aprobarea procesului - verbal incheiat in gedinla
extraordinard a Consiliului Local al comunei Doljegti ;

3. Proiect de hotdrAre privind desemnarea reprezentantului consiliului local in Comisiile
pentru evaluarea qi asigurarea calitafli educa{iei in inv6f[m6ntul preuniversitar din comuna
Doljegti;

4. Proiect de hotlr6re privind aprobarea Actului Adilional nr. l8 la Contractul de delegare
a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu api qi de canalizare nr. 48l2OO9 incheiat intre
Asociafia Regionali a Serviciilor de Api Canal Iagi -ARSACIS qi SC APAVITAL SA ;

5. Proiect de hotdr0re privind aprobarea Actului Adilional nr. 17 la Actul Constitutiv Ei a
Actului Adilional nr. 18 la Statutul Asocialiei Regionale a Serviciilor de ApI Canal Iagi-
ARSACIS;

6. Proiect de hot[rdre privind aprobarea Actului Adilional nr. 19 la Contractul de delegare
a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd qi de canalizarc nr. 48l2}0g incheiat intre
Asocialia Regionali a Serviciilor de Apd Canal Iaqi - ARSACIS qi SC APAVITAL SA;

7. Proiect de hot[r6re privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol
pentru semestrul ll al anului 2016 qi stabilirea mf,surilor pentru eficientizarea acestei activit[1i;

8. Proiect de hot[rire privind stabilirea obligafiilor ce revin instituliilor publice, agen]ilor
economici, celorlalte persoane juridice qi cetftenilor, precum qi sancfiunile ce se poi aplica
acestora pentru nesocotirea sau neindeplinirea obligafiilor qi responsabilitililor referitoare la
gospod[rirea comunei Doljegti;

9. Proiect de hotdrdre privind completarea Hotlrdrii nr.79 din27 octombrie 2016 privind
aprobarea ocupdrii definitive/temporare a unor terenuri necesare realizdrii investiliei - Aducliune
apf, din sistemul de alimentare cu apl al municipiului Iagi, in comuna Sagna, judeful Neam!;

l0.Proiect de hotirdre privind aprobarea tarifului pentru serviciul de colectat gi transport
deqeuri menajere, comuna Doljeqti, judelul Neam!;

1 1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea bugetului local pe anul2017, bugetul instituliilor
publice $i activitafllor finan{ate integral sau parfial din venituri proprii pe anul 2017;



,?

12. Proiect de hotirdre privind aprobarea organigramei, statului de func{ii gi a numdrului
de posturi pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Doljegti;

13. Proiect de hotirdre privind aprobarea num[rului de indengriza[ii lunare cuvenite
pdrin{ilor sau reprezentanfilor legali ai copilului cu handicap grav, adultilor cu handicap grav ori
reprezentanfilor legali ai acestora, cu excepfia celor cu handicap vizual grav, la nivelul comunei
Doljegti, pentru anul 20 17 ;

14. Proiect de hotlrdre privind aprobarea Planului de analizi qi acoperire a riscurilor
teritoriale din comuna Doljeqti;

15. Proiect de hotirAre privind adoptarea STATUTULUI COMUNEI DOLJE$TI;
16. Proiect de hotdr6re privind scoaterea din evidenla fiscali a pqpsoanelor aflate in stare

de insolvabilitate.
17. Proiect de hotirdre privind aprobarea constituirii gi utilizdrii fondului de rezervd

bugetard aferent bugetului local de venituri gi cheltuieli al comunei Doljeqti pe anul2017 .

Art.Z. Prezenta se comunicd conform prevederilor art. 48 alin.(2), art. 49 a1in.(1) gi

art.ll7, lit.(e) din Legea nr.21512001 privind administralia publici locald, republicati, cu
modificirile gi completdrile ulterioare, la Institu(ia Prefectului- jude[ul Neam{, Primarului
comunei Doljegti; Compartimentul Relalii cu publicul, pentru afiEare qi mass-media local6.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
MIHAT MARICA.ATENA
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Aviz de lqgalitate,
Secretar, COJ0CARU MIIIAELA

NotI: 1. Consilieri prezenfi 14 consilieri din p9i 15 ce formeazi consiliul local.
2. Prezenta hotirAre a fost aprobatl cu 14 voturi pentru.
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