
  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA DUMBRAVA ROŞIE 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA 

Nr. 116  din  22.05.2015          

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 27.05.2015 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  confirmarea angajamentului Comunei Dumbrava Roşie de asumare 

a termenelor furnizate pentru proiectul de “Asistenţă Tehnică pentru pregatirea aplicatiei de finanţare şi a 

documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în 

judeţul Neamţ in perioada 2014 – 2020”. 

 2. Proiect de hotărâre privind acordarea burselor de ajutor social pentru elevii Şcolii gimnaziale 

Dumbrava Roşie din învăţământul preuniversitar de stat  aferente semestrului II al anului  şcolar 2014 - 

2015 . 

           3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a documentaţiei de 

atribuire şi  a licitaţiei pentru obiectivul de investiţie,,Îmbrăcăminte asfaltică uşoară  pe strada Voinţei sat 

Dumbrava Roşie, comuna Dumbrava Roşie,judeţul Neamţ ." 

 4. 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  APRILIE  2015. 

 5. Proiect de hotarare pentru aprobarea contului anual de execuţie a bugetului local, a bugetului 

activităţilor finanţate din venituri proprii , pe anul 2014. 

 6. Proiect de hotărâre  pentru stabilirea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local. 

 7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a documentaţiei de 

atribuire şi  a licitaţiei pentru obiectivul de investiţie,,Imprejmuire teren Şcoala Izvoare comuna 

Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ,, 

 8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea aderării  Comunei Dumbrava Roşie județul Neamţ,  prin 

Consiliul Local al Comunei .Dumbrava Roşie ,  la teritoriul LEADER reprezentat de Asociaţia Ţinutul 

Răzeşilor  în scopul accesării măsurilor 19.2, 19.3, 19.4 din PNDR 2014 – 2020. 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor secţiunii de funcţionare şi secţiunii de 

dezvoltare, aferente trimestrului I /2015. 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a documentaţiei de 

atribuire si  a licitaţiei pentru obiectivul de investiţie,,Imprejmuire teren front stradal şi vecinătăţi Şcoala 

Brăşăuţi,comuna Dumbrava Roşie, judeţul Neamţ,, 

     II. ÎNTREBĂRI – INTERPELĂRI. 

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

instituţiilor interesate.     
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