
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DOLJEŞTI

P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I A
Nr. 124 din 24 martie 2020

privind convocarea Consiliului local al comunei Doljeşti
 în şedinţă ordinară pe data de 31 martie 2020

D-l ŞOICAN IOSIF, primarul comunei Doljeşti, judeţul Neamţ;

În  temeiul  dispoziţiilor  art.  133,  alin.(2),  art.134,  alin.(3),  lit.(b)  i  alin.(5)  şiș
art.136  alin.  (5)   din  Ordonanta  de  urgenta  nr.  57  din  3  iulie  2019  privind  Codul
administrativ;

În temeiul prevederilor art. 134, alin.(1), lit.(a) din Ordonanta de urgenta nr. 57 din
3 iulie 2019 privind Codul administrativ:

D I S P U N :

Art. 1._ Consiliul local al comunei Doljeşti, este convocat în şedinţă ordinară, pe
data de 31 martie 2020, orele 15,00, în sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de
31 martie 2020;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Doljeşti;
          3. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandat special în vederea exprimării
votului în AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea i actualizarea Actuluiș
Constitutiv i Statutului Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i-ARSACIS;ș ț ș

4. Proiect  de hotărâre privind suplimentarea numărului  de asisten i  personali  aiț
persoanelor cu handicap încadra i cu contract de muncă pe raza comunei Dolje ti;ț ș

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 iș
modificarea listei de investi ii.ț

Art. 2. Proiectul ordinii de zi, precum i comisiile de specialitate cărora le vorș
fi trimise spre avizare proiectele de hotărâri, sunt prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta dispozi ie.ț

Art.  3._ (1)  Secretarul  general  al  comunei  Doljeşti  va  aduce  la  cunoştinţa
locuitorilor ordinea de zi şi va asigura convocarea consiliului local. 

              (2) Prezenta dispoziţie,  care are caracter normativ, va fi  înaintată
autorităţilor şi persoanelor interesate.             

   
  PRIMAR,                                             Aviz pentru legalitate,
ŞOICAN IOSIF                                       SECRETAR GENERAL ,
                                                                      CEZAR MIHAELA
                                                                        



                                             
Anexă la Dispozi ia nr. 124 din 24 martie 2020ț

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a edin ei ordinare pe data de 31 martie 2020, ora 15,00ș ț

Nr.
crt.

Materiale supuse dezbaterii iș
aprobării

Ini iator ț Comisii de
specialitate*

1. privind  aprobarea  procesului  –  verbal  al
şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  al
comunei Doljeşti

- 1

2. privind  acordarea  de  mandat  special  în
vederea  exprimării  votului  în  AGA
ARSACIS  referitor  la  completarea,
modificarea  i  actualizarea  Actuluiș
Constitutiv  i  Statutului  Asocia ieiș ț
Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i-ș
ARSACIS

Primarul comunei 
Dolje tiș

1,2,3

3 privind  suplimentarea  numărului  de
asisten i  personali  ai  persoanelor  cuț
handicap încadra i cu contract de muncă peț
raza comunei Dolje tiș

Primarul comunei 
Dolje tiș

1,2,3

4 privind  aprobarea  rectificării  bugetului
local pe anul 2020

Primarul comunei 
Dolje tiș

1,2,3

*Denumirea Comisiilor de specialitate
Comisia 1 - Comisia juridică i de disciplinăș
Comisia  2  -  Comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea  teritoriului,
urbanism, protecţie mediu şi turism
Comisia  3 -  comisia  pentru activităţi  social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate,  familie,  muncă şi
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport

CARTU  NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZI IE A PRIMARULUI COMUNEI DOLJE TI, Ș Ț Ș
DUPĂ SEMNĂTURA SA I CEA A SECRETARULUI GENERAL ALȘ  COMUNEI DOLJE TIȘ

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE EMITERII DISPOZI IEI PRIMARULUI COMUNEI DOLJE TIȚ Ș
 NR. ….. /2020

Nr.
crt.

OPERA IUNI EFECTUATEȚ
Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să

efectueze procedura
0 1 2 3

1 Semnarea dispozi ieiț 1) …/…/2020

2 Comunicarea către prefectul jude uluiț 2) …/…/2020

3 Aducerea la cuno tin ă publicăș ț 3+4) …/…/2020

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3+4) …/…/2020

5 Dispozi ia devine obligatorieț 5) sau produce efecte juridice6), după caz …/…/2020

Extrase din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:ț ț
1) art. 240 alin. (1):  „Primarul, ..., prin semnare, înveste te cu formulă de autoritate executarea actelor administrativeș

emise ... în exercitarea atribu iilor care îi revin potrivit legii.”;ț   
2) art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al ............... comunică dispozi iile primarului  ............... prefectului în celț

mult 10 zile lucrătoare de la data ... emiterii.;
3) art. 197 alin. (4): „ ... dispozi iile se aduc la cuno tin a publică i se comunică, în condi iile legii, prin grija secretaruluiț ș ț ș ț

general al ..................”;
4) art. 199 alin. (1): „Comunicarea ... dispozi iilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se faceț

în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
5) art. 198 alin. (1): „... dispozi iile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cuno tin ă publică.”;ț ș ț
6) art. 199 alin. (2): „ ... dispozi iile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoaneleț

cărora li se adresează.”




