
                                                                                                                                                 
ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DOLJEŞTI

P R I M A R

D I S P O Z I Ţ I A
Nr. 103 din 22 februarie 2022

privind convocarea Consiliului local al comunei Doljeşti
 în şedinţă ordinară pe data de 28 februarie  2022

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

Ordonanta de urgen ă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,ț  cu modificările i completărileș
ulterioare;

În temeiul prevederilor art. 134, alin.(1), lit.(a) din Ordonan a de urgen ă nr. 57 din 3 iulie 2019ț ț
privind Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare:ș

D I S P U N :
Art. 1._ Consiliul local al comunei Doljeşti, este convocat în şedinţă ordinară de lucru, în ziua de

28 februarie 2022, orele 15,00, în sala de festivită i, cu următoarea ordine de zi:ț
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a edin ei ordinare din data de 28 februarieș ț

2022;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al  edin ei  ordinare  a Consiliuluiș ț

Local al comunei Doljeşti;
3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rezultatelor  inventarierii  generale  a  patrimoniului

administrativ al comunei Doljeşti aferent anului 2021;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea  servicii sociale specializate

oferite de Asocia ia Centrul Diecezan Caritas Ia i, punct de lucru în satul Buruiene ti, comuna Dolje ti;ț ș ș ș
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea  servicii  social-medicale

specializate oferite de Asocia ia Centrul Diecezan Caritas Ia i i alocarea de fonduri din bugetul localț ș ș
pentru anul 2022;

6. Proiect de hotărâre privind solicitarea transmiterii  unui sector din drumul jude ean DJ207K,ț
între km 2+300 i km 9+500, pe o lungime totală de 7,2 km, aflat în domeniul public al Jude ului Neam ,ș ț ț
din administrarea Consiliului Jude ean Neam  în administrarea Consiliului Local al Comunei Dolje ti,ț ț ș
jude ul  Neam , în vederea realizării  proiectului de investi ii  “Realizarea infrastructurii  pentru piste deț ț ț
biciclete în comuna Dolje ti, jude ul Neam ”, pe durata implementării proiectului de investi ii;ș ț ț ț

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local in Comisia de evaluare a probei de
interviu, din cadrul Concursului pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct din unitatile de
invatamant preuniversitar de stat din Comuna Dolje ti.ș

Art. 2. Proiectul ordinii de zi, precum i comisiile de specialitate cărora le vor fi trimise spreș
avizare  proiectele  de  hotărâri,  sunt  prevăzute  în  anexa  care  face  parte  integrantă  din  prezenta
dispozi ie.ț

Art.3. Consilierii  locali  sunt  invita i  să  formuleze  i  să  depună  amendamente  asupraț ș
proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.

Materialele înscrise pe ordinea de zi a edin ei vor fi transmise consilierilor locali prin e-mail.ș ț
Art.4. Comisiile de specialitate vor depune avizele asupra proiectelor analizate până la data de

28 februarie 2022, 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 Dispozi ia nr.ț  103 din 22 februarie 2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a edin ei ordinare din data de 28 februarie 2022, ora 15,00ș ț

Materiale supuse dezbaterii i aprobăriiș Ini iator ț Comisii de
specialitate*

1. aprobarea ordinii de zi a edin ei ordinare dinș ț
data de 28 februarie 2022

Primarul comunei Dolje tiș 2

2. aprobarea  procesului  -  verbal  al  edin eiș ț
ordinare   a  Consiliului  Local  al  comunei
Doljeşti

- 2

3. aprobarea  rezultatelor  inventarierii  generale  a
patrimoniului administrativ al comunei Doljeşti
aferent anului 2021

Primarul comunei Dolje tiș 1,2

4. aprobarea  contractului  pentru  acordarea
servicii sociale specializate oferite de Asocia iaț
Centrul Diecezan Caritas Ia i, punct de lucru înș
satul Buruiene ti, comuna Dolje tiș ș

Primarul comunei Dolje tiș 1,2, 3

5. aprobarea  contractului  pentru  acordarea
servicii  social-medicale  specializate  oferite  de
Asocia ia  Centrul  Diecezan  Caritas  Ia i  iț ș ș
alocarea  de  fonduri  din  bugetul  local  pentru
anul 2022

Primarul comunei Dolje tiș 1,2,3

6 solicitarea  transmiterii  unui  sector  din drumul
jude ean DJ207K, între km 2+300 i km 9+500,ț ș
pe o lungime totală de 7,2 km, aflat în domeniul
public  al  Jude ului  Neam ,  din  administrareaț ț
Consiliului  Jude ean  Neam  în  administrareaț ț
Consiliului Local al Comunei Dolje ti,  jude ulș ț
Neam ,  în  vederea  realizării  proiectului  deț
investi ii “Realizarea infrastructurii pentru pisteț
de  biciclete  în  comuna  Dolje ti,  jude ulș ț
Neam ”, pe durata implementării proiectului deț
investi iiț

Primarul comunei Dolje tiș 1,2

7 desemnarea unui consilier local in Comisia de
evaluare  a  probei  de  interviu,  din  cadrul
Concursului  pentru  ocuparea  functiilor  de
director/director  adjunct  din  unitatile  de
invatamant  preuniversitar  de  stat  din  Comuna
Dolje tiș

Primarul comunei Dolje tiș 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 administra ie publică locală, juridică si de disciplină, apărarea ordiniiț
si lini tii publice i a drepturilor cetă enilorș ș ț

Comisia 3 - Comisia pentru invă ământ, sănătate i familie, muncă si protec ie socială,  activită iț ș ț ț
social-culturale, culte si protec ia copiilorț


