
                                                                                                                                         
ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DOLJEŞTI

P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I A
Nr. 323  din 29 octombrie 2020

privind convocarea Consiliului local al comunei Doljeşti
 în şedinţă extraordinară pe data de 30 octombrie 2020

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

În  temeiul  dispoziţiilor  art.133,  alin.(2),  lit.a,   art.134,  alin.(4)  i  alin.(5),ș
art.135 alin.(4) şi art.136 alin. (5)  din Ordonan a de urgen ă nr. 57 din 3 iulie 2019ț ț
privind Codul administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonan ei de urgen ă nr. 144 din 24 august 2020ț ț
privind  unele  măsuri  pentru  alocarea  de  fonduri  externe  nerambursabile  necesare
desfasurarii  in  conditiile  de  preventie  a  activitatilor  didactice  aferente  anului
colar/universitar 2020/2021 in contextul riscului de infectie cu coronavirus SARS-ș

CoV-2;
În temeiul prevederilor art. 196, alin.(1), lit.(b) din Ordonan a de urgen ă nr. 57ț ț

din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ:

D I S P U N :

Art.  1._ Consiliul  local  al  comunei  Doljeşti,  este  convocat  în  şedinţă
extraordinară de lucru cu convocare de îndată, în ziua de 30 octombrie 2020, orele
16,00, în sala de şedinţe cu următoarea ordine de zi:

1. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  procesului  -  verbal  al  şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti;

2. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea  rectificării  bugetului  local  pe  anul
2020 i modificarea listei de investi ii.ș ț

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

Art.3. Consilierii  locali  sunt  invita i  să  formuleze  i  să  depunăț ș
amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.



Materialele înscrise pe ordinea de zi a edin ei vor fi transmise consilierilorș ț
locali prin e-mail.

Art.4.  Comisiile  de  specialitate  vor  depune  avizele  asupra  proiectelor
analizate până la data de 30.10.2020, orele 14,00.

Art.  5._ (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. 323 din 29 octombrie 2020ț

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a edin ei extraordinare din data de 30 octombrie 2020, ora 16,00ș ț

Nr.
crt.

Materiale supuse dezbaterii iș
aprobării

Ini iator ț Comisii de
specialitate*

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

- 1

2. privind  aprobarea  rectificării  bugetului
local pe anul 2020 i modificarea listei deș
investi iiț

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


