ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA DUMBRAVA ROŞIE
PRIMAR
DISPOZIŢIA
Nr. 39 din 05.02.2015
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 12 februarie 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 hotărare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul
de specialitate al primarului comunei Dumbrava Rosie, jud. Neamţ, pentru anul 2015.
2. Proiect de hotărâre privind organizarea reţelei şcolare pentru anul 2015-2016 la nivelul
comunei Dumbrava Roşie judeţul Neamţ.
3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local.
4 .Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale
din comuna Dumbrava Roşie
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei
Dumbrava Roşie pentru anul 2015.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz către E-on Moldova Distribuţie
România SA pe durata existenţei capacităţii energetice, asupra suprafeţei de 4 mp teren pentru
amplasarea a 3 stâlpi şi un bloc de măsură monofazat pentru realizarea investiţiei „Alimentare cu
energie electrică locuinţă Darie Adrian localitatea Brăşăuţi comuna Dumbrava Roşie,, precum şi a
dreptului de servitute pe durata realizării lucrărilor de montare asupra suprafeţei de 22 mp,
aparţinând domeniului public al comunei Dumbrava Roşie.
II RAPOARTE
Raportul de audit şi Decizia Nr.7/2015 emise de Curtea de Conturi a judetului Neamţ în
urma controlului efectuat la S.C.Pro-Salubritate Dumbrava Roşie SRL.
III. ÎNTREBĂRI – INTERPELĂRI.
Art. 2. Secretarul comunei Dumbrava Roşie va comunica prezenta dispoziţie persoanelor şi
instituţiilor interesate.
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