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HOTANAREA
nr.75 din27 octombrie 2016

privind aprobarea ordinii de zi a qedin(ei ordinare din data de 27.10.2016

Consiliul local al comunei Dolleqti, judelul Neam{;
Avdnd in vedere:
- prevederile art. 43 din Legea nr. 21512001 privind administra{ia publicd locald,

republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- dispozilia Primarului comunei Doljegti nr. 457 din 2l octombrie 2016 privind

convocarea Consiliului local al comunei Doljeqti in qedinla ordinard pe data de 27 octombrie
2016;

- avizul comisieijuridice, precum Ei avizul de legalitate al secretarului comunei;
in temeiul prevederilor art. 45 qi 115 alin. (1) lit. ,,b" din Legea nr.2l5l200l privind

administralia publicd local6, republicat6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare:

HorAnAgrE:
Art.l. Se aprobi ordinea de zi a qedin(ei ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeqti

din data de2l octombrie 2016, dupd cum urmeazd:
l.Proiect de hotdr6re privind aprobarea ordinii de zi a qedin{ei ordinare din data de

27.10.2016 ;

2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea procesului - verbal al gedinlei ordinare a

Consiliului Local al comunei Doljeqti;
3. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Planului de ocupare a funcliilor publice pe anul

2017;
4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea virdrilor de credite bugetare de la un capitol la

altul al clasificaliei bugetare pentru bugetul local pe anul 2016;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea ocupirii definitive/temporare a unor terenuri

necesare realtzdrn investiliei * Aducliune apa din sistemul de alimentare cu apd al municipiului
Iaqi, in comuna Sagna, jude{ul Neam!;

6. Proiect de hotardre privind ,,infiin1are sistem de distribulie gaze naturale in comuna
DOLJE$TI, judelul NEAMT".

Art.2. Prezenta se comunicd conform prevederilor art. 48 alin.(2), art.49 alin.(l) qi

art.ll7, lit.(e) din Legea nr. 21512001 privind administralia publicd localS, republicatd, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, la Institulia Prefectului jude{ului Neam}, Primarului
comunei Doljegti; Compartimentul Rela{ii cu publicul, pentru afiqare qi mass-media locald.

PRE$EDI EDINTA, Aviz de legalitate,
Secretaro COJOCARU MIHAELALU
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3 voturi pentru.


