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HOTARAREA
Nr.76 din27 iulie 2017

privind aprobarea ordinii de zi a qedintei ordinare din data d,e 27 iulie 2017

Consiliul local al comunei Doljeqti, judelul Neam{;
AvAnd in vedere:
- prevederile art. 43 din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd

locald, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
- dispozilia Primarului comunei Doljeqti nr. dir- 2l iulie 2017 privind

convocarea Consiliului local al comunei Doljeqti in qedinld ordinard pe data de 27
iilie 2017;

- avizul comisiei juridice, precum gi avizul de legalitate al secretarului
comunei;

in temeiul prevederilor art. 45 qi 115 alin. (1) lit. ,,b" din Legea nr.2l5l200l
privind administra{ia publicd locald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare:

HorAnAgrE:
Art.l. Se aprob[ ordinea de zi a qedintei ordinare a Consiliului Local al

comunei Doljeqti din data de 27 iulie 2017, dupd cum urmeazd:
l.Proiect de hotdr6re privind aprobarea ordinii de zi a qedinlei ordinare din

data de 27.07.2017;
2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea procesului - verbal incheiat in qedinfa

ordinard a Consiliului Local al comunei Doljeqti ;
3. Proiect de hotdr6re privind privind aprobarea virdrilor de credite bugetare

de la un capitol la altul al clasifica{iei bugetare pentru bugetul local pe anul 2017 gi
modificarea listei de investifii;

4. Proiect de hotdrAre privind aprobarea executiei bugetare pe secliunea de
funclionare gi sectiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei in trimestrul II
pe anul 2017;

5. Proiect de hotdr6re privind analiza stadiului de inscriere a datelor in
Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2Ol7 qi stabilirea mdsurilor pentru
eficientizarea acestei activitdli;

6. Proiect de hotdrAre privind stabilirea salariilor pentru funcliile publice qi
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Doljeqti;

7. Proiect de hotdr6re privind aprobarea indemniza{iei de qedinld pentru
consilierii locali;

8. Proiect de hotdr6re privind solicitarea scrisorii de garan{ie a avansului din
partea Fondului de Garantare a Creditului Rural;



t-

9. Proiect de hotdrdre privind aprobarea valorii de investilie a proiectului
,,Renovarea, modernizarca qi dotarea cdminului cultural din satul Doljeqti, comuna
Doljeqti, judeful Neam!";

10. Proiect de hotdr6re privind solicitarea scrisorii de garanlie a avansului din
partea Fondului de Garantare a Creditului Rural;

I 1. Proiect de hotdrAre privind aprobarea valorii de investifie a proiectului
,,infiin{are qi dotare grddinild in sat Doljeqti, comuna Doljeqti, judeful Neam1";

12. Informare privind gradul de incasare a veniturilor din impozite si taxe
locale in semestrul I 2017.

Art.2. Prezenta se comunicd conform prevederilor art. 48 alin.(2), art. 49
alin.(l) qi art.117, lit.(e) din Legea m.21512001 privind administralia publicd
locald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, la Institulia
Prefectului- judeful NeamJ, Primarului comunei Doljeqti; pentru afiqare qi mass-
media locald.
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Noti: 1. Consilieri prezenti 
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consilieri din cpi 15 ce formeazi consiliul local.
2. Prezenta hotirAre a fost aprobatE cu /f voturi pentru.


