
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DOLJEŞTI

P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I A
Nr.230 din 30 iulie 2021

privind suplimentarea proiectului de ordine de zi a ședinței ordinare din data de 
30 iulie 2021 a Consiliului local al comunei Doljeşti

D-l LUNGU ALBERT, primarul comunei Doljeşti, judeţul Neamţ;

În temeiul dispoziţiilor art. 133, alin.(1), art.134, alin.(1), lit.(a) și alin.(2) şi art.135
alin.  (8)   și  alin.(5),  art.196,  alin.(1),  lit.(b),  art.  198,  alin.(1),  alin.(2)  și  art.200 din
Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ și Dispoziția
Primarului Comunei Doljești nr. 229  din 23 iulie 2021;

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._ În conformitate cu art.135, alin.(8) se suplimentează proiectul de ordine
de zi a ședinței ordinare din data de 30 iulie 2021 a Consiliului local al comunei Doljeşti,
convocată prin Dispoziția Primarului Comunei Doljești nr. 229  din 23 iulie 2021, cu
următorul proiect de hotărâre: 

1.Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți
proiectului  „Dotarea  unităților  de  învățământ  din  comuna Doljești,  județul  Neamț  cu
echipamente specifice pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-Cov-2”;

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._ (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. 230 din 30 iulie 2021

Suplimentarea PROIECTULUI ORDINII DE ZI
a ședinței ordinare pe data de 30 iulie 2021, ora 14,00

Nr.
crt.

Materiale supuse dezbaterii și
aprobării

Inițiator Comisii de
specialitate*

1. privind  actualizarea  indicatorilor
tehnico-economici  aferenți
proiectului  „Dotarea  unităților  de
învățământ  din  comuna  Doljești,
județul  Neamț  cu  echipamente
specifice  pentru  gestionarea  crizei
sanitare cauzate de SARS-Cov-2”;

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


