
  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA DUMBRAVA ROŞIE 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA 

Nr.  234 din  23.09.2015          

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  28 septembrie 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 aprobarea Planului Urbanistic Zonal: ,,Introducere teren in 

intravilan in vederea lotizării pentru construire locuinţe,, punctul Ciupercărie sat Izvoare ,beneficiari:  

Fătu Codreanu Lucian Vasile şi Fătu Codreanu Ramona Daniela. 

        2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dreptului de uz către E-on   Distribuţie România SA  

pe durata existenţei capacităţii energetice, asupra suprafeţei  de  1  mp teren pentru amplasarea a  

unui  stâlp  pentru realizarea investiţiei „Alimentare cu energie electrica locuinţă proprietate 

personală a doamnei Alexandrescu Corina Andreea  situată în comuna Dumbrava Roşie strada 

Dudului nr. 16  judeţul Neamţ,, ,aparţinând domeniului public al comunei Dumbrava Roşie. 

        3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dreptului de uz către E-on   Distribuţie România SA  

pe durata existenţei capacităţii energetice,  asupra suprafeţei  de  1  mp teren pentru amplasarea a  

unui  stâlp  pentru realizarea investiţiei „Alimentare cu energie electrică spaţiu comercial ,, 

Intreprindere Individuală Negură Ana Maria  situat pe  strada Strămutaţi comuna Dumbrava Rosie , 

,aparţinând domeniului public al comunei Dumbrava Roşie 

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

atribuire si  a licitaţiei pentru obiectivul de investiţie,,Consolidare strada Cutului,, comuna 

Dumbrava Roşie judeţul Neamţ ,, 

        5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico -economice şi  organizarea  

licitaţiei pentru realizarea  obiectivului de investiţii „Imprejmuire Cămin cultural Dumbrava Roşie şi 

amenajare incintă,, comuna Dumbrava Roşie judetul Neamt,, 

        6. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public in domeniul privat al Comunei 

Dumbrava Rosie în vederea demolării„Căminului  Cultural sat Cut comuna Dumbrava Roşie. 

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

de dezvoltare, aferente trimestrului II/2015. 

        8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local  în Consiliul de 

administraţie al  Şcolii Gimnaziale nr. 1 Dumbrava Roşie. 

        9. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi a dreptului de 

servitute în favoarea S.C. E-on  Distributie Romania S.A. pentru terenul în suprafaţă de   53 mp, 

situat în  comuna Dumbrava  Roşie ,strada  Serei pe perioada  de funcţionare a capacităţilor 

energetice de distribuţie a energiei electrice. 

       10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico -economice şi  organizarea  

licitaţiei pentru realizarea  obiectivului de investiţii „Extindere reţele electrice  de  joasa tensiune de 

distribuţie publică si iluminat stradal ,localitatea Izvoare  strada Serei , comuna Dumbrava Roşie 

judeţul Neamţ,, 

 II. SCRISORI-ADRESE. 

 Adresa nr. 9370 din 21.07.2015  transmisă de 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 CHIRIŢESCU  

 
 

R/P:Elena Chiritescu  

 4 ex/. 23.09.2015 

Dosar: Dispoziţii primar 

Dosar:Consiliul local 


