
                                                                                                                                                                
ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DOLJEŞTI

P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I A
Nr.162  din 21 mai 2021

privind convocarea Consiliului local al comunei Doljeşti
 în şedinţă ordinară pe data de 28 mai 2021

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

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 28 mai 2021, 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
28 mai 2021;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Doljeşti din 23 aprilie 2021;

3.  Proiect  de hotărâre  privind modificarea  art.1  din HCL nr.  23 din 28.03.2019
privind  aprobarea  procedurii  pentru  intervenția  de  urgență  în  cazurile  de  violență
domestică;

4. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  contractului  pentru  acordarea   servicii
sociale specializate oferite de Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași, punct de lucru în
satul Buruienești, comuna Doljești;

5. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  ”Strategiei  de  dezvoltare  a  serviciilor
sociale acordate la nivelul Comunei Doljești, județul  Neamt, pentru perioada 2021-2026”;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul local a obiectivului
de  investiție  ’’MODERNIZARE  DRUMURI  SĂTEȘTI,  COMUNA  DOLJESTI,
JUDETUL NEAMT - 9.925 m’’.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021 și
modificarea listei de investiții.

Art. 2. Proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate cărora le vor fi
trimise  spre  avizare  proiectele  de  hotărâri,  sunt  prevăzute  în  anexa  care  face  parte
integrantă din prezenta dispoziție.



Art.3. Consilierii locali pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de
hotărâri  până la  data de  28 mai 2021,  orele,  11,00,  la Secretarul  general  al  comunei
Doljești.

Art.4.  Comisiile de specialitate vor depune avizele asupra proiectelor analizate
până la data de 28.05.2021, orele, 15,00.

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 Dispoziția nr.162  din 21 mai 2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a ședinței ordinare din data de 28 mai 2021, ora 15,00

Nr.
crt.

Materiale supuse dezbaterii și
aprobării

Inițiator Comisii de
specialitate*

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

- 2

2. modificarea art. 1 din HCL nr. 23 din
28.03.2019  privind  aprobarea
procedurii  pentru  intervenția  de
urgență  în  cazurile  de  violență
domestică

Primarul comunei 
Doljești

2,3

3. aprobarea  contractului  pentru
acordarea   servicii  sociale
specializate  oferite  de  Asociația
Centrul Diecezan Caritas Iași, punct
de lucru în satul Buruienești, comuna
Doljești

Primarul comunei 
Doljești

1,2,3

4 aprobarea ”Strategiei de dezvoltare a
serviciilor sociale acordate la nivelul
Comunei  Doljești,  județul   Neamt,
pentru perioada 2021-2026”

Primarul comunei 
Doljești

2,3

5 aprobarea  finanțării  de  la  bugetul
local  a  obiectivului  de  investiție  ’’
MODERNIZARE  DRUMURI
SĂTEȘTI,  COMUNA  DOLJESTI,
JUDETUL NEAMT - 9.925 m’’

Primarul comunei 
Doljești

1,2

6 privind  aprobarea  rectificării
bugetului  local  pe  anul  2021  și
modificarea listei de investiții

Primarul comunei 
Doljești

1,2,3

*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 administrație publică locală, juridică si de disciplină,
apărarea ordinii si liniștii publice și a drepturilor cetățenilor

Comisia  3 -  Comisia  pentru  invățământ,  sănătate  și  familie,  muncă si  protecție
socială,  activități social-culturale, culte si protecția copiilor


