
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI 

PRIMAR 

DISPOZIŢIA  

nr. 265 din 24 septembrie 2021 
privind convocarea Consiliului local al comunei Podoleni 

în şedinţă extraordinară 

Având în vedere prevederile art. 133 alin.(2) lit.„a” şi art. 134 alin.(1) lit.„a”, 

alin.(3) lit.„b”, alin.(5) şi art. 135 alin.(1), alin.(3), alin.(4)  din  Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit.„b” din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului  Nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

Primarul comunei Podoleni, judeţul Neamţ emite următoarea 

dispoziţie:  

Art.1.  

Se convoacă Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, în şedinţă 

extraordinară pentru data de 28 septembrie 2021, orele 12
00

, ce se va desfășura 

cu participarea fizică a consilierilor locali, în Căminul cultural Podoleni din str. 

Speranţei nr. 2. 

Art.2. 

Proiectele de hotărâri sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi, anexă care face 

parte integrantă din prezenta dispoziţie. 

Art.3. 

(1) Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi puse la dispoziţia 

consilierilor locali pe suport de hârtie. 

(2) Consilierii locali pot formula şi depune amendamente la proiectele de 

hotărâri, până la data şedinţei Consiliului local. 

Art.4. 

Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei dispoziţii 

autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 

PRIMAR, Contrasemnează: 

CRISTIAN CROITORIU SECRETAR GENERAL, 

 ANCA-LENUŢA IOVU 



ANEXĂ la Dispoziţia Primarului comunei Podoleni nr.  265 din 24 septembrie 2021 

Proiectul ordinii de zi a şedinţei extraordinare a  

Consiliului local al comunei Podoleni din data de 28 septembrie 2021 

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei din data de 13 septembrie 

2021; 

I. Proiecte de hotărâri (nr. 43 și de la nr. 58 la nr. 62): 

  Hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei 

Podoleni pentru perioada 2021-2027; Iniţiator: Primarul comunei; Raport: Zavate 

Iacob-Adrian;  Aviz: Comisiile nr. 1, 2, 3; 

  Hotărâre privind stabilirea situaţiilor deosebite care pot duce la apariţia sau 

sporirea riscului de excluziune socială, inclusiv în caz de deces în ţară sau în 

străinătate; Iniţiator: Primarul comunei; Raport: Macovei Ala;  Aviz: Comisiile nr. 1, 2, 3; 

  Hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Podoleni pentru anul 2021; 

Iniţiator: Primarul comunei; Raport: Archip Andreea-Alexandra;  Aviz: Comisiile nr. 1, 2, 3; 

  Hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici faza Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiţiei propuse a fi 

realizată prin proiectul CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRII ȘCOLII 

GIMNAZIALE „ALEXANDRU PODOLEANU'' - CORP B, DIN COMUNA PODOLENI, 

JUDEȚUL NEAMȚ; Iniţiator: Primarul comunei; Raport: Asandului-Stoica Simona;  Aviz: 

Comisiile nr. 1, 2, 3; 

  Hotărâre privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care 

alcătuiesc domeniul privat al comunei Podoleni; Iniţiator: Primarul comunei; 

Raport: Comisia de inventariere a domeniului public şi privat al comunei Podoleni;  

Aviz: Comisiile nr. 1, 2, 3; 

  Hotărâre privind aprobarea Cererii de finanțare și a Devizului general 

estimativ aferenți  obiectivului de investiții „Modernizare infrastructură rutieră În 

comuna Podoleni, județul Neamț”; Iniţiator: Primarul comunei; Raport: Neacșu Elena-

Lăcrămioara;  Aviz: Comisiile nr. 1, 2, 3. 

SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI, 
ANCA-LENUŢA IOVU 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


