
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA D O L J E Ş T I
617160 - DOLJEŞTI, Tel/fax 0233/780.514, 0233/780756; 0233/780757

                          adresa de internet: www.primariadoljesti.ro; e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data 

de 26 martie 2021

Consiliul local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ întrunit în edin ă ordinară înș ț
luna martie 2021;

Având în vedere:
- prevederile art. 135  din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind

Codul administrativ; 
-  dispoziţia  Primarului  comunei  Doljeşti  nr. 119 din 19 martie  2021 privind

convocarea Consiliului  local  al  comunei Doljeşti  în şedinţă  ordinară pe data de 26
martie 2021;

- avizul comisiei pentru administra ie publică locală, juridică si  de disciplină,ț
apărarea  ordinii  si  lini tii  publice  i  a  drepturilor  cetă enilor,  precum şi  avizul  deș ș ț
legalitate al secretarului comunei;   

În temeiul prevederilor art. 139 din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ:

                                                        H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1  .   Se aprobă ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei
Doljeşti din data de 26 martie 2021, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data
de 26 martie 2021;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Doljeşti din 26 februarie 2021;

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rezultatelor  inventarierii  generale  a
patrimoniului administrativ al comunei Doljeşti aferent anului 2020;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumire unei străzi nou
creată din comuna Dolje ti, jude ul Neam ;ș ț ț

Art.2. Prezenta se comunică conform prevederilor art.  197 alin.(1) i  alin.(2)ș
din  Ordonanta  de  urgenta  nr.  57  din  3  iulie  2019  privind  Codul  administrativ,  la
Instituţia Prefectului- judeţul Neamţ, Primarului comunei Doljeşti.        

      Ini iator ,ț
Primar , Albert Lungu                                                               Contrasemnează,        
                                                                        Secretar general al Comunei Dolje tiș
                                                                                                       Mihaela Cezar
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Judeţul Neamţ
Comuna Doljeşti

19.03.2021

RAPORT REFERITOR LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 
Aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a

Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de 26.02.2021

Legislaţia care stă la baza elaborării proiectului de hotărâre
ORDONANTA  DE  URGENTA  nr.  57  din  3  iulie  2019  privind  Codul

administrativ
Privind  întocmirea  acestui  proiect  de  hotărâre  facem  următoarele  precizări  din

Codul administrativ:
   ART. 135 din Codul administrativ prevede că:

     (7)  Ordinea de zi a sedintei se aproba cu majoritate simpla, la propunerea
celui/celor care a/au cerut convocarea consiliului local.
    (8)  Suplimentarea ordinii de zi se aproba numai pentru probleme urgente cu
majoritate simpla.

(9) In cazul neaprobarii proiectului ordinii de zi, in conditiile prevazute la
alin.  (7),  nu se acorda indemnizatia cuvenita consilierilor locali  pentru sedinta
respectiva.
  ART. 136  din aceeaşi lege prevede că:
(8)  Fiecare proiect de hotarare inscris pe ordinea de zi a sedintei consiliului local
este supus dezbaterii numai daca este insotit de:
    a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare si motivare, semnat de
initiator;
    b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului;
    c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului
local;
    d) alte documente prevazute de legislatia speciala.
    (9)  Secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale asigura
indeplinirea conditiilor de la alin. (8) si aduce la cunostinta consiliului local cazul
neindeplinirii acestora inainte de adoptarea ordinii de zi.
    (10)  Rapoartele si avizele prevazute la alin. (8) trebuie intocmite in termenul
prevazut la alin. (5), dar nu mai tarziu de 30 de zile de la inregistrarea proiectelor
de hotarare propuse pentru a fi inscrise pe proiectul ordinii  de zi  a sedintelor
ordinare  ale  consiliului  local,  respectiv  in  termen  de  cel  mult  3  zile  de  la
inregistrarea proiectelor de hotarare propuse a fi inscrise pe proiectul ordinii de zi
a  sedintelor  extraordinare.  In  situatia  sedintelor  extraordinare  convocate  de
indata, rapoartele compartimentelor de specialitate se intocmesc in procedura de
urgenta, cel tarziu odata cu proiectul hotararii.
    (11)  Initiatorul proiectului il poate retrage sau poate renunta, in orice moment,
la sustinerea acestuia

În aceste condiţii există dispoziţia Primarului comunei Doljeşti prin care s-a propus
ordinea de zi, condiţie care impune supunerea la vot a ordinii de zi propusă. 



Consider  că  sunt  întrunite  toate  condiţiile  de legalitate,  se  dă un aviz  favorabil
pentru  a  fi  prezentat  în  şedinţa  Consiliului  local  al  comunei  Doljeşti  şi  a  se  adopta
hotărârea corespunzătoare.  

Secretar General,
Cezar Mihaela
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