
  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA DUMBRAVA ROŞIE 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA 

Nr. 69  din 10.03.2015          

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  16 martie  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 bugetului de venituri şi cheltuieli al  

S.C. PRO SALUBRITATE DUMBRAVA ROŞIE S.R.L. pentru anul 2015. 

    2.  Proiect de hotărâre privind    aprobarea bilanţului contabil al contului de profit şi pierderi 

pentru exerciţiul financiar al anului 2014 la SC PRO SALUBRITATE DUMBRAVA ROŞIE SRL  

         3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.3 la Contractul  de  delegare a 

gestiunii prin concesiune ,prin încredinţare directă a serviciului ,,administrare, intretinere, reparaţii  

drumuri si dezvoltare a infrastructurii aferente  încheiat intre  Comuna Dumbrava Roşie  şi  S.C.PRO 

SALUBRITATE DUMBRAVA ROSIE” SRL. 

        4 .Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini în vederea prestării serviciului de reparaţii 

şi întreţinerea echipamentelor electrice de iluminat public în comuna – Dumbrava Roşie . 

        5. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului „Extinderea şi reabilitarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ” a terenului pentru construcţia/extinderea noilor investiţii 

aferente acestuia. 

       6 Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ." 

       7. 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  ianuarie 2015. 

       8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat  pentru anul 2015 – 

rectificarea - 1. 

 II  CERERI - PETIŢII 

1. Cererea formulata de domnul Solomon Costel ,înregistrată sub nr. 1586 din 09.02.2015. 

     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  

 4 ex/10.03.2015 

Dosar: Dispoziţii primar 

Dosar:Consiliul local 


