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HoTAnAREA
nr.3 din 26 ianuarie 2017

privind aprobarea ordinii de zi a qedinfei ordinare din data de 26.01.2017

Consiliul local al comunei Doljeqti, judeful Neamt;
Avdnd in vedere:
- prevederile art. 43 din Legea nr. 21512001 privind administrafia publicd locald,

republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- dispozilia Primarului comunei Doljegti ra. 49 din 20 ianuarie 2017 privind

convocarea Consiliului local al comunei Doljegti in gedin([ ordinard pe data de 26 ianuarie
20171'

- avizul comisiei juridice, precum qi avizul de legalitate al secretarului comunei;
in temeiul prevederilo, ai.4s qi its alin. (1) lil ,,b" din Legea nr.2l5/200l privind

administra{ia publicI locald, republicati, cu modificfuile qi complet[rile ulterioare:

HorAnAgrE:
Art.l. Se aprobd ordinea de zi aqedin{ei ordinare a Consiliului Local al comunei

Doljegti din data de 26 ianta.'ie 2017, dupd cum urmeaz6:

l.Proiect de hotirdre privind aprobarea ordinii de zi a qedinJei ordinare din data de
26.0L.20t7;

2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea procesului - verbal incheiat in gedin{a
extraordinard a Consiliului Local al comunei Doljegti;

3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea ,,Planului anual de acfiuni sau de lucr6ri de
interes local" prevdzut de Legea 41612001privind venitul minim garuntat;

4. Proiect de hotdrdre privind privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protecJia persoanelor;

5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile
sociale;

6. Proiect de hotlrAre pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanlelor
profesionale individuale ale Secretarului comunei Doljegti, Judetul Neam{;

7. Proiect de hotdrdre privind aprobarea REGULAMENTULUI pentru stabilirea
programului de funcfionare al unitdlilor de alimentafie publici precum qi al celor destinate
recreerii qi divertismentului;

8. Proiect de hotlrdre privind insugirea Raportului de Evaluare intocmit pentru
terenul cu suprafafa de 2300 mp, situat in extravilanul comunei Doljeqti, judetul Neamg
parte din domeniul privat al comunei si stabilirea prefului minim in vederea vdnzdrii prin
licita{ie publicl cu strigare;

9. Proiect de hotirdre privind aprobarea consumului lunar de carburan{i pentru
autoturismele, maqinile gi utilajele aparfin0nd Primiriei comunei Doljegti;

10. Proiect de hot[rdie privind aprobarea asiguririi connanprii obiectiwlui de
investilie ,,MODERNIZARE DRUMURI LOCALE IN COMUNA ociun[Tl, JUDETUL
NEAMT";



11.

imobilului
Neamt;

12.
93120L6 qi

Proiect de hotir6re privind insuqirea documentafiei tehnice de dezlipire a
cu nr. cadastral 54765, situat in localitatea Rotunda, comuna Doljeqti, judelul

Proiect de hotirAre privind revocarea Hotdrdrilor Consiliului Local nr.86 12016,
94/2016.

Art.2. Prezenta se comunicd conform prevederilor art. 48 alin.(2), art. 49 alin.(l) gi
art.ll7,lit.(e) din Legea nr.21512001 privind administralia public[ localtr, republicattr, cu
modificirile qi completdrile ulterioare, la InstituJia Prefectului- judetul Neamf primarului
comunei Doljegti; Compartimentul Relafii cu publicul, pentru afigare qi mass-media locald.

E DE $EDINTA, Aviz de legalitate,
Secretar, COJOCARU MIHAELA

CM/CM
Ds. C.4.

n cei f5 ce formeazl consiliul local.
,/rt -{onri oentnt.


