
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA PODOLENI 

PRIMAR 

 
DISPOZIŢIA 

nr. 313 din 13 decembrie 2013 
privind convocarea Consiliului local al comunei Podoleni 

în şedinţă ordinară 

 

Croitoriu Cristian, primarul comunei Podoleni, judeţul Neamţ;  

Având în vedere prevederile art. 39 alin.(1) şi (3) din Legea administraţiei publice 

locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 68 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Emite următoarea:  

 
DISPOZIŢIE  

 
ART.1 

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

ordinară pentru data de 19 decembrie 2013, orele 14
00

, în sala de şedinţe a primăriei cu 

următorul proiect al ordinii de zi: 

(1) Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Podoleni pe 

anul 2013;  

(2) Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii aprobat prin 

Hotărârea Consiliului local al comunei Podoleni nr 42/2013;  

(3) Proiect de hotărâre privind acordarea drepturilor băneşti aferente personalului 

didactic care solicită cheltuieli de deplasare;  

(4) Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei 

Podoleni nr 32/2013;  

(5) Proiect de hotărâre privind clasificarea unui drum de interes local de pe raza 

comunei Podoleni, judeţul Neamţ, în categoria drumurilor comunale;  

(6) Proiect de hotărâre privind clasificarea unui drum de interes local de pe raza 

comunei Podoleni, judeţul Neamţ, în categoria drumurilor comunale;  

(7) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului operativ de acţiune, 

Programului de măsuri pentru perioada noiembrie 2013 – martie 2014 şi constituirea 

Comandamentului local de iarnă;  

(8) Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului local de acţiune pentru 

protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole; 



(9) Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de aprovizionare a 

populaţiei cu produse raţionalizate în caz de mobilizare şi război;  

(10) Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al 

comunei Podoleni pe anul 2013;  

(11) Proiect de hotărâre privind menţinerea reţelei şcolare pentru anul şcolar 

2014-2015; 

(12) Întrebări, interpelări. 

ART.2 

Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei dispoziţii autorităţilor, 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
PRIMAR, Avizat pentru legalitate: 

Cristian Croitoriu SECRETAR, 

 Anca-Lenuţa Iovu 

 


