
  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA DUMBRAVA ROŞIE 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA 

Nr. 102  din  24.04.2015          

privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară 

 

IOAN GRĂDINARU  

PRIMARUL COMUNEI DUMBRAVA ROŞIE, JUDEŢUL NEAMŢ 

În temeiul art. 39, alin. (1)  art. 68, alin.(1) şi ale art. 115, art. (1), lit. (a) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

DISPUN: 

 

Art. 1 Se convoacă pentru ziua de 29.04.2015 ora 14,30 Consiliul Local al comunei 

Dumbrava Roşie în şedinţă ordinară care va avea loc in sala de şedinţe a Primăriei comunei 

Dumbrava Roşie cu următoarea ordine de zi: 

  I PROIECTE DE HOTĂRÂRI: 

    1. Proiect de hotărâre privind infiinţarea ,,Registrului local al spaţiilor verzi de pe raza comunei 

Dumbrava Roşie,judeţul Neamţ,, 

     2 . Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de mandat al 

administratorului Societăţii Comerciale,,PRO - SALUBRITATE DUMBRAVA ROŞIE SRL,, 

    3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Actului adiţional nr. 1  la contractul de concesiune 

nr.8874 din 26.08.2010, incheiat intre comuna Dumbrava Roşie şi domnul Dumitriu Ioan. 

     4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei tehnico -economice a obiectivului de 

investiţii „Alimentare energie electrică  Platformă de depozitare a gunoiului de grajd şi a deşeurilor 

menajere punctul  Moviliţa,, comuna Dumbrava Roşie. 

    5. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti ale personalului didactic pentru 

cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă, aferente lunii  MARTIE  2015.                    

    6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat  pentru anul 2015  rectificarea - 2. 

    7. Proiect de hotărâre pentru  modificarea si completarea H.C.L. nr. 89/2014 privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2015. 

 II ADRESE 

 Adresa  nr. 3752 din 23.03.2015 transmisă de către Instituţia Prefectului- judeţul Neamţ. 

     III. ÎNTREBĂRI – INTERPELĂRI. 

           Art. 2. Secretarul comunei Dumbrava Roşie va comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi 

instituţiilor interesate.     

                

         

         PRIMAR, 

Ing.  IOAN  GRADINARU  

 

                                               Avizat pentru  legalitate, 

                                                                                                                  Secretar,                                  

                                                                                                          ELENA CHIRITESCU  

 

 
R/P:Elena Chiritescu  
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