
ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ

COMUNA  DOLJE TIȘ
CONSILIUL LOCAL

Fax 0233/780514, Tel. 0233/780757
E-mail: primcomdoljesti@yahoo.com

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind  monitorizarea prin inregistrare audio-video a sedintelor

Consiliului Local al comunei Dolje ti, jude ul Neamș ț ț

Consiliul Local al comunei Dolje ti, întrunit în edin ă ordinară în lunaș ș ț
decembrie 2020 ;

Având în vedere  prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informa iile  de  interes  public  i  ale  Legii  nr.53/2003  privind  transparen aț ș ț
decizionala în administra ia publică, republicată, cu modificările i completărileț ș
ulterioare,

Văzând:
-referatul  de  aprobare  nr.10605/09.12.2020  al  primarului  comunei

Dolje ti;ș
-referatul nr. 10606/09.12.2020 întocmit de secretarul general al comunei

Dolje tiș
-avizul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local; 
În temeiul dispoziţiilor art.138 alin.13 i 17, art. 139 alin. 1 coroborat  cuș

art.196 alin.1 lit. lit. ,,a” din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ,

HOTĂRĂ TE:Ș
Art.1.(1)Se  aprobă  monitorizarea  prin  înregistrare  audio-video  a

edintelor Consiliului Local al comunei Dolje ti.ș ș
(2)Înregistarea   audio-video se  va  face  în  regie  proprie  de  către

salaria ii  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului  comuneiț
Dolje ti. ș

(3)Pre edintele  de  sedin ă  va  anun a  la  începutul  dezbaterilor  căș ț ț
edin a este înregistrată sub rigorile legii.ș ț

         (4)Materialele vor fi făcute publice pe site-ul oficial al comunei
Dolje ti-www.comunadoljesti.ro,  iar  arhivarea  acestora  va  fi  asigurată  deș
secretarul comunei Dolje ti.ș

Art.2. Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se
împuterniceste Primarul comunei Dolje ti.ș

Art.3.  Prezenta  hotărâre  se  comunică,  în  termenul  prevăzut  de  lege,
Institu iei  Prefectului-jude ul  Neam ,  primarului  com.Dolje ti,aparatului  deț ț ț ș
specialitate  al  primarului   i  se  aduce  la  cuno tin ă  publică  prin  afi are  iș ș ț ș ș
publicare pe pagina de internet proprie.

                               INI IATOR,Ț
PRIMAR,

LUNGU ALBERT

mailto:primcomdoljesti@yahoo.com


ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ

COMUNA  DOLJE TIȘ
SECRETAR

Fax 0233/780514, Tel. 0233/780757
E-mail: primcomdoljesti@yahoo.com

Nr. 10606/09.12.2020

REFERAT DE SPECIALITATE
privind monitorizarea prin inregistrare audio-video a edin elor Consiliuluiș ț

Local al comunei Dolje ti, jude ul Neamș ț ț

Având în vedere prevederile:
- Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes publicț
- Legii nr.52/2003 privind transparen a decizională în administra ia publică,republicată,cuț ț
modificările i completările ulterioareș
- art.138  alin.13  i  17,  art.  139  alin.  1  coroborat   cu  art.196  alin.1  lit.  lit.  ,,a”  dinș
Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Analizând referatul de aprobare i proiectul de hotărâre înaintate de către primarul comuneiș
Dolje ti, am constatat că acestea indeplinesc condi iile de legalitate.ș ț

Fa ă  de  prevederile  legale  în  vigoare,  apreciez  proiectul  de  hotărâre  ca  fiind  legal  iț ș
recomand  adoptarea  acestuia,  drept  pentru  care  rugăm  domnii  consilieri  să  analizeze  i  să  seș
pronun e prin vot.ț

SECRETAR,
                    CEZAR MIHAELA

mailto:primcomdoljesti@yahoo.com


ROMÂNIA
JUDEŢUL  NEAMŢ

COMUNA  DOLJE TIȘ
PRIMAR

Fax 0233/780514, Tel. 0233/780757
E-mail: primcomdoljesti@yahoo.com

Nr.10605/09.12.2020

REFERAT DE APROBARE
privind monitorizarea prin inregistrare audio-video a edin elor Consiliuluiș ț

Local al comunei Dolje ti, jude ul Neamș ț ț

Având în vedere prevederile:
- Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informa iile de interes publicț
-  Legii  nr.52/2003  privind  transparen a  decizională  în  administra iaț ț
publică,republicată,cu modificările i completările ulterioareș
- art.138 alin.13 i 17, art. 139 alin. 1 coroborat  cu art.196 alin.1 lit. lit. ,,a” dinș
Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

Conform  prevederilor  legale  anterior  mentionate  sedintele  de  consiliu  local  sunt
publice iar în cadrul acestora sunt dezbătute probleme cu caracter public.Prin urmare pentru a
se asigura o transparenta a activită ii decizionale a Consiliului Local al comunei Dolje ti, amț ș
initiat proiectul de hotarare  privind monitorizarea prin inregistrare audio-video a edin elorș ț
Consiliului  Local  al  comunei  Dolje ti,  drept  pentru  care  rog  consilierii  locali  să  adopteș
proiectul de hotărâre a a cum a fost initiat.ș

PRIMAR,
LUNGU ALBERT

mailto:primcomdoljesti@yahoo.com



