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HOTANAREA
nr. 1 din 27 ianuarie 2016

privind aprobarea ordinii de zi a qedin{ei ordinare din data de 27.01.2016

Consiliul local al comunei Doljeqti, judelul Neam!;

AvAnd in vedere:

- prevederile art. 43 din Legea nr.21512001 privind administralia publici local6, republicatd, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare;

- dispozilia Primarului comunei Doljeqti nr.50 din 22 ianuarie 2016 privind convocarea Consiliului

local al comunei Doljegti in qedin![ ordinard pe data de 2] ianuarie 2016;

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

in temeiul prevederilor art.45 gi ll5 alin. (l) lit. ,,b" din Legea nr.2l5l200l privind administralia

publicd local6, republicatd, cu modificdrile qi completarile ulterioare:

HOTARA$TE:

Art.1. Se aprobd ordinea de zi a gedinlei ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeqti din data

de27 iantlairie2076, dupd cum urmeazd'.

l.Proiect de hotdrdre privind aprobarea ordinii de zi a qedinlei ordinare din data de 27 .01.2016;

2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea proceselor - verbale incheiate in qedinla ordinard qi de

indatd a Consiliului Local al comunei Doljeqti;

3. Proiect de hotardre privind acordarea mandatului special reprezentantului asociatului in vederea

exprimdrii votului in AGA ARSACIS cu privire la cererea de aderare a Comunei Gheraeqti-jud. Neam!, la

Asocialia Regionald a Serviciilor de Ap[ Canal Iaqi - ARSACIS;

4. Proiect de hotdrAre privind aprobarea ,,Planului anual de ac{iuni sau de lucrari de interes local"

prevdzut de Legea 41612001privind venitul minim garantat;

5. Proiect de hotdrAre privind aprobarea bugetului local pe anul2016, bugetul instituliilor publice qi

activitdtilor finanfate integral sau parlial din venituri proprii pe anul 2016;

6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea structurii organizatorice - organigrama, funcfiilor publice,

statului de funclii gi numdrului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului gi serviciilor

publice de interes local;

7. Proiect de hotdrAre privind aprobarea numdrului de indemnizalii lunare cuvenite plrinlilor sau

reprezentanlilor legali ai copilului cu handicap grav,. adullilor cu handicap grav ori reprezentanlilor legali

ai acestora, cu exceplia celor cu handicap vizual grav,lanivelul comunei Doljeqti, pentru anul 2016;

8. Proiect de hotdrdre privind aprobarea programului achiziliilor publice pentru anul 2016;

9. Proiect de hotf,rdre privind aprobarea drepturilor bdneqti aferente personalului didactic qi didactic

auxiliar care solicitd cheltuieli de deplasare ;

10. Proiect de hotf,rAre privind aprobarea'indicatorilor tehnico-economici actualiza\r pentru

investilia "Modernizare drumuri comunale gi vicinale in comuna Doljeqti, judelul Neamt", reprezent6nd

noua valoare a investifiei, compusd din valoarea lucrdrilor executate decontate p6nd la 30.12.2015 9i

valoarea rest de executat.



1 1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actuahzatr pentru

investilia "Extindere relea alimentare cu apd in comuna Doljegti, judelul Neam!", reprezentdnd noua

valoare a investifiei, compusd din valoarea lucrdrilor executate decontate p6nd la 30.12.2015 ;i valoarea

rest de executat;

12. Proiect de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici acfializali pentru

investilia "Extindere canahzare, comuna Doljeqti, judelul Neam!", reprezent6nd noua valoare a investiliei,

compus[ din valoarea lucrdrilor executate decontate pdni la 30.12.2015 qi valoarea rest de executat;

13. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea propunerii privind evaluarea performanlelor profesionale

individuale ale Secretarului Comunei Doljeqti, Jude{ul Neam!;

14. Proiect de hotf,r6re privind anahza stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol pentru

semestrul II al anului 2015 gi stabilirea mdsurilor pentru eficientizarea acestei activitSli;

15. Proiect de hotdrdre privind aprobarea,,Strategiei locale privind serviciile sociale pentru

perioada 2016-2020 qi a Planului anual de acliune privind serviciile sociale .

Art.2. Prezenta se comunicd conform prevederilor art. 48 ahn.(2), art. 49 alin.(1) qi art.l17, lit.(e)

din Legea nr. 21512001 privind administralia publica local6, republicatd, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare, la Institulia Prefectului jude{ului Neam!, Primarului comunei Doljeqti; Compartimentul Rela}ii

cu publicul, pentru afiqare qi mass-media local6.
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