
ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ

COMUNA  DOLJE TIȘ
PRIMAR

Fax 0233/780514, Tel. 0233/0233780514
E-mail: primcomdoljesti@yahoo.com

DISPOZITIA 

nr. 353 din 23 noiembrie 2020

 privind convocarea de îndată a Consiliului Local al comunei Dolje tiș
 în edin ă extraordinară pentru ziua de  24.11.2020, ora 15,00ș ț

Lungu Albert, Primarul comunei Dolje ti,ș

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozi iile: ț

a) art.  15 alin.  (2), art.  120 i  art.  121 alin.  (1) i alin.  (2) din Constitu ia  României,ș ș ț
republicată;

b) art. 3, art. 4 i art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată laș
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările i completările ulterioare;ș

d) art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) i alin. (3) lit. a) i alin. (5), art. 135,ș ș
alin. (1) — (4), art. 155 alin. (1) lit. b) coroborat cu alin. (3) lit. b), art. 197 alin. (1) i alin. (4),ș
art.  198  alin.  (1),  art.  199  alin.  (1)  i  (2)  i  art.  240  alin.  (1)  din  Ordonan a  de  urgen ă  aș ș ț ț
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

 e) Ordinul nr. 548 din 05.11.2020 emis de către Instituţia Prefectului Judeţului Neamţ
privind constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei
Dolje ti, jude ul Neamţ. ș ț

emite următoarea,

                                               D I S P O Z I  I E:Ț

              Art.1.  Se convoacă  de  îndată  Consiliul  Local  al  comunei  Dolje ti  în  edin ăș ș ț
extraordinară pentru data de 24.11.2020, ora 15,00. edinta va avea loc in sala de festivită i de laȘ ț
sediul Primăriei comunei Dolje ti  din satul Dolje ti, strada tefan cel Mare i Sfânt, nr.44.ș ș Ș ș

             Art.2. Propunerile privind ordinea de zi sunt cuprinse în anexa care face parte integrantă
din prezenta dispozi ie.ț

             Art.3  Prezenta dispozi ie se comunică în mod obligatoriu, prin intermediul secretaruluiț
general al comunei Dolje ti, în termenul prevăzut de lege, Institu iei Prefectului Neam .ș ț ț

     PRIMAR ,                                                                  Avizat pentru legalitate,

    LUNGU ALBERT                                                   SECRETARUL GENERAL,

                                                                                                   Mihaela Cezar

mailto:primcomdoljesti@yahoo.com


A N E X Ă la DISPOZI IA PRIMARULUI nr. 353   din 23.11.2020Ț

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a edin ei  extraordinare din data de ș ț 24.11.2020, ora 15.00

Nr.
crt.

Materiale supuse dezbaterii i aprobăriiș Ini iator ț

1. Proiect de hotărâre privind alegerea unui pre edinte de edin ăș ș ț Primar,
Lungu Albert

2. Depunerea jurământului de către domnul Bulai Iosif-Eremia validat
prin  sentin a  civila  nr.ț  522  din  10.11.2020,  pronun ată  de  cătreț
Judecătoria Roman în dosarul nr. 6251/291/2020

3 Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei speciale de numărare
a voturilor

Primar,
Lungu Albert

4. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor pe domenii de 
specialitate ale Consiliului local al comunei Dolje ti, jude ul Neamș ț ț

Primar:
Lungu Albert

5. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-
economici  i  demararea  procedurilor  de  includere  în  buget  aș
cheltuielilor aferente proiectului „Achizi ie de tablete colare i alteț ș ș
echipamente  necesare  desfă urării  activită ii  didactice  on-line  înș ț
comuna Dolje ti, jude ul Neam ”ș ț ț

Primar,
Lungu Albert

6. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-
economici  i  demararea  procedurilor  de  includere  în  buget  aș
cheltuielilor aferente proiectului „Dotarea unită ilor de învă ământț ț
din comuna Dolje ti, jude ul Neam  cu echipamente specifice pentruș ț ț
gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”

Primar,
Lungu Albert

7. Proiect  de  hotărâre  privind  alegerea  viceprimarului  comunei
Dolje tiș

Primar,
Lungu Albert


