
                                                                                                                                                                
ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DOLJEŞTI

P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I A
Nr. 382 din 7 decembrie 2020

privind convocarea Consiliului local al comunei Doljeşti
 în şedinţă ordinară pe data de 14 decembrie 2020

D-l LUNGU ALBERT, primarul comunei Doljeşti, judeţul Neamţ;
În temeiul dispoziţiilor art. 133, alin.(2), art.134, alin.(3), lit.(a) i alin.(5) şi art.136ș

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 14 decembrie 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
14 decembrie 2020;

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

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Dolje ti  i  aș ș
persoanelor  care  pot  înlocui  reprezentantul  comunei  Dolje ti  în  Adunarea  Generală  aș
Asocia ilor din cadrul Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal - ARSACIS;ț ț

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Dolje ti  i  aș ș
persoanelor  care  pot  înlocui  reprezentantul  comunei  Dolje ti  în  Adunarea  Generală  aș
Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAM ;ț Ț

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al
comunei  Dolje ti,  jude ul  Neam ,  în  comisia  pentru  evaluarea  i  asigurarea  calită iiș ț ț ș ț
(CEAC)  a  colii  Gimnaziale  ,,Gheorghe  Patra cu”  sat  Buruiene ti,  pentru  anul  colarȘ ș ș ș
2020-2021;

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentan i al Consiliului local alț
comunei  Dolje ti,  jude ul  Neam ,  în  Consiliul  de  Administra ie  al  coliiș ț ț ț Ș
Gimnaziale  ,,Gheorghe  Patra cu”,  sat  Buruiene ti,  comuna  Dolje ti  pentru  anul  colarș ș ș ș
2020-2021;

7. Proiect  de  hotărâre privind  desemnarea  noului  reprezentant  legal  al  comunei
Dolje ti, jude ul Neam , în rela ia cu Agen ia pentru Finan area Investi iilor Rurale- AFIR;ș ț ț ț ț ț ț

8. Proiect de hotărâre privind scoaterea/scăderea din evidenţa fiscală a persoanelor
aflate  în  stare  de  insolvabilitate  i  a  persoanelor  decedate  din comuna Dolje ti,jude ulș ș ț
Neam ;ț



9. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local,
pentru   acordarea  „Diplomei  de  Onoare”  şi  a  unui  premiu  în  bani  familiilor  care  au
împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

10. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  execuţiei  bugetare  pe  secţiunea  de
funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul III pe
anul 2020;

11. Proiect de hotărâre privind nivelurile valorilor impozabile, impozitelor şi taxelor
locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile  aplicabile în anul fiscal 2021;

12. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  si
functionare a Consiliului Local Dolje ti;ș

13. Proiect  de  hotărâre cu privire  la  înregistrarea  Primăriei  Dolje ti  în  Sistemulș
naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor;

14. Proiect  de  hotărâre privind   monitorizarea  prin  inregistrare  audio-video  a
sedintelor Consiliului Local al comunei Dolje ti, jude ul Neam ;ș ț ț

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

16. Proiect  de  hotărâre privind  punerea  la  dispozitia  proiectului  „Sistem
informa ional  pentru  managementul  integrat  al  apelor–etapa  II”  dezvoltat  de  cătreț
Administra ia  Na ională  "Apele  Romane"  a  terenului  pentruț ț
constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia;

17. Proiect de hotărâre privind modificarea i completarea Contractului de delegareș
a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009, prin Actulș
Adi ional nr. 40.ț

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare şi denumirile unităţilor de
învăţământ de pe raza teritorială a comunei Dolje ti pentru anul şcolar 2021-2022.ș

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

Art.3. Consilierii locali pot formula i depune amendamente asupra proiectelor deș
hotărâri  până  la  data  de   14.12.2020,  orele,  12,00,  la  Secretarul  general  al  comunei
Dolje ti.ș

Art.4.  Comisiile de specialitate vor depune avizele asupra proiectelor analizate
până la data de 14.12.2020, 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,
LUNGU ALBERT                                 SECRETAR GENERAL ,
                                                                      CEZAR MIHAELA
                                                                        



Anexă la Dispozi ia nr.382 din 7 decembrie 2020ț

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a edin ei ordinare din data de 14 decembrie 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

- 2,

2. privind  desemnarea  reprezentantului
comunei Dolje ti i a persoanelor care potș ș
înlocui reprezentantul comunei Dolje ti înș
Adunarea Generală a Asocia ilor din cadrulț
Asocia iei  Regionale a Serviciilor  de Apăț
Canal – ARSACIS

Primarul comunei 
Dolje tiș

1,2

3. privind  desemnarea  reprezentantului
comunei Dolje ti i a persoanelor care potș ș
înlocui reprezentantul comunei Dolje ti înș
Adunarea  Generală  a  Asocia iei  deț
Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ

Primarul comunei 
Dolje tiș

1,2

4. privind  desemnarea  unui  reprezentant  al
Consiliului  local  al  comunei  Dolje ti,ș
jude ul Neam , în comisia pentru evaluareaț ț
i  asigurarea  calită ii  (CEAC)  a  coliiș ț Ș

Gimnaziale  ,,Gheorghe  Patra cu”  satș
Buruiene ti, pentru anul colar 2020-2021ș ș

Primarul comunei 
Dolje tiș

2,3

5. desemnarea  a  doi  reprezentan i  alț
Consiliului  local  al  comunei  Dolje ti,ș
jude ul  Neam ,  în  Consiliul  deț ț
Administra ie  al  coliiț Ș
Gimnaziale  ,,Gheorghe  Patra cu”,  satș
Buruiene ti,  comuna  Dolje ti  pentru  anulș ș
colar 2020-2021ș

Primarul comunei 
Dolje tiș

2,3

6. privind  desemnarea  noului  reprezentant
legal  al  comunei  Dolje ti,  jude ul  Neam ,ș ț ț
în  rela ia  cu  Agen ia  pentru  Finan areaț ț ț
Investi iilor Rurale- AFIRț

Primarul comunei 
Dolje tiș

1,2

7. privind  scoaterea/scăderea  din  evidenţa
fiscală  a  persoanelor  aflate  în  stare  de
insolvabilitate i a persoanelor decedate dinș
comuna Dolje ti,jude ul Neamș ț ț

Primarul comunei 
Dolje tiș

1,2,3

8. privind aprobarea efectuării unor cheltuieli
din  bugetul  local,   pentru   acordarea
„Diplomei de Onoare” şi a unui premiu în

Primarul comunei 
Dolje tiș

1,2,3



bani familiilor care au împlinit 50 de ani de
căsătorie neîntreruptă

9. privind  aprobarea  execuţiei  bugetare  pe
secţiunea  de  funcţionare  şi  secţiunea  de
dezvoltare  ale  bugetului  local  al  comunei
în trimestrul III pe anul 2020

Primarul comunei 
Dolje tiș

1,2,

10. privind  nivelurile  valorilor  impozabile,
impozitelor  şi  taxelor  locale  şi  alte  taxe
asimilate  acestora,  precum  şi  amenzile
aplicabile în anul fiscal 2021

Primarul comunei 
Dolje tiș

1,2,3

11. privind  aprobarea  Regulamentului  de
organizare  si  functionare  a  Consiliului
Local Dolje tiș

Primarul comunei 
Dolje tiș

1,2,3

12. cu privire la înregistrarea Primăriei Dolje tiș
în  Sistemul  naţional  electronic  de  plată
online a taxelor şi impozitelor

Primarul comunei 
Dolje tiș

1,2,

13 privind   monitorizarea  prin  inregistrare
audio-video a sedintelor Consiliului Local
al comunei Dolje ti, jude ul Neamș ț ț

Primarul comunei 
Dolje tiș

1,2,3

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

Primarul comunei 
Dolje tiș

1,2,3

15. privind  punerea  la  dispozitia  proiectului
„Sistem  informa ional  pentruț
managementul integrat al apelor–etapa II”
dezvoltat de către Administra ia Na ionalăț ț
"Apele  Romane"  a  terenului  pentru
constructia/extinderea/reabilitarea  noilor
investitii aferente acestuia

Primarul comunei 
Dolje tiș

1,2

16 modificarea i completarea Contractului deș
delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de
alimentare  cu  apă  i  de  canalizare  nr.ș
48/2009, prin Actul Adi ional nr. 40ț

Primarul comunei 
Dolje tiș

1,2

17 privind  aprobarea  reţelei  şcolare  şi
denumirile  unităţilor  de învăţământ  de pe
raza  teritorială  a  comunei  Dolje ti  pentruș
anul şcolar 2021-2022

Primarul comunei 
Dolje tiș

2,3

*Denumirea Comisiilor de specialitate
Comisia  1 - Comisia  pentru  programe  de  dezvoltare  economico-socială,  buget-

finanţe,  administrarea domeniului  public şi  privat  al  comunei,  agricultură,  gospodărire,
protecţia mediului, comerţ si urbanism

Comisia 2 - Comisia pentru administra ie publică locală, juridică si de disciplină,ț
apărarea ordinii si lini tii publice i a drepturilor cetă enilorș ș ț

Comisia  3 -  Comisia  pentru  invă ământ,  sănătate  i  familie,  muncă  si  protec ieț ș ț
socială,  activită i social-culturale, culte si protec ia copiilorț ț


