
  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA DUMBRAVA ROŞIE 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA 

 

Nr.  255  din  16.10.2015          

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  23 octombrie 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 privind aprobarea drepturilor băneşti ale personalului didactic 

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

SEPTEMBRIE  2015. 

        2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

din aparatul de specialitate al primarului comunei Dumbrava Rosie  judetul Neamţ, 

pentru anul 2016. 
        3. Proiect de hotărâre privind  modificarea Statului de funcţii al aparatului de specialitate  al 

Primarului Comunei Dumbrava Rosie  judeţul Neamt 

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

atribuire si  a licitaţiei pentru obiectivul de investiţie,,Inlocuire  retea apa strada Zimbrului localitatea 

Dumbrava Rosie ,comuna Dumbrava Rosie,,. 

        5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Dumbrava 

Rosie nr. 6 din 2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a 

tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor  

în Judeţul Neamţ”. 

       6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016. 

     II. 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  
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Dosar: Dispoziţii primar 
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