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HOTĂRÂREA
Nr. 113 din 27 decembrie 2021

privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare din data 
de 27 decembrie 2021

Consiliul  local  al  comunei  Doljeşti,  judeţul  Neamţ  întrunit  în  ședință
extraordinară în luna decembrie 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. 389  din 23 decembrie 2021

privind convocarea Consiliului local al comunei Doljeşti în şedinţă extraordinară pe 
data de 27 decembrie 2021;

- avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică si de disciplină,
apărarea ordinii si liniștii publice și  a drepturilor cetățenilor, precum şi avizul de
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 extraordinare a Consiliului Local al
comunei Doljeşti din data de 27 decembrie 2021, după cum urmează:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare
din data de 27 decembrie 2021;

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  bugetului local pe anul
2021. 

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        Aviz de legalitate,                    
            TAMAȘ SERGIU                                                      Secretar General al Comunei, 
                                                                                                             CEZAR MIHAELA

Notă:     1. Consilieri prezenţi:  10  consilieri din cei 15 ce formează consiliul local.
               2.Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 10  voturi pentru, _0__voturi împotrivă și _0__abțineri .
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