
  

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA DUMBRAVA ROŞIE 

PRIMAR 

 

DISPOZIŢIA 

Nr. 4 din 22.01.2016          

privind convocarea Consiliului local în şedinţă ordinară 

 

   Primarul comunei Dumbrava Rosie judetul Neamţ  prin viceprimar  Alexandru Vasile ; 

  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 în şedinţă ordinară Consiliul Local al comunei Dumbrava Roşie 

pentru data de 29 ianuarie 2016 ora 13,00, in sala de şedinţe a Primăriei comunei Dumbrava 

Roşie cu următoarea ordine de zi: 

 

  I PROIECTE DE HOTĂRÂRI: 

        1. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare pentru anul 2016-2017  la nivelul 

comunei Dumbrava Roşie judeţul Neamţ. 

       2. 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 DECEMBRIE   

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 

Zambilei si Plopului sat Cut comuna Dumbrava Rosie , judetul Neamt. 

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

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

Viitorului sat Izvoare comuna Dumbrava Rosie , judetul Neamt. 

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

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

Plutaşului  sat Cut comuna Dumbrava Roţie , judeţul Neamţ. 

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

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

Morii ,  Pădurarului  Baltagului şi Salcâmilor  sat Cut comuna Dumbrava Roţie , judeţul Neamţ. 

       7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizare 

   a localităţilor din Judeţul Neamţ. 

       8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei de atribuire pentru contractul de 

delegare prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare din  

Zona  1, Judeţul Neamţ. 

        9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Acordului de Parteneriat încheiat 

în vederea    realizării proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în  Judeţul 

Neamţ" 
       10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Dumbrava Rosie în 

Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,URBTRANS,, 
        11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. PRO 

SALUBRITATE DUMBRAVA ROSIE S.R.L.pentru anul 2016. 

  12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului  local de venituri si cheltuieli al comunei 

Dumbrava Roşie pentru anul 2016. 

        13. Proiect de hotărâre privind delegarea  unui consilier local care va îndeplini atribuţii de 

viceprimar . 



  

 II. ADRESE PRIMITE 

 Ordinul Prefectului judeţului Neamţ privind constatarea încetării de drept,prin deces,a                    

mandatului primarului comunei Dumbrava Roşie,judeţul Neamţ.   

    III. ÎNTREBĂRI – INTERPELĂRI  

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

instituţiilor interesate.     

                

 

       Pt.PRIMAR, 

   VICEPRIMAR, 

 ALEXANDRU VASILE 

 

 

 

                                                      Avizat pentru  legalitate, 

                                                                                                                  SECRETAR,                                         

         CHIRIŢESCU   ELENA 
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