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ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PRIMĂRIA COMUNEI DOLJEŞTI
617160 - DOLJEŞTI, Tel/fax 0233/780514, 0233/780756; 0233/780757

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro; e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com
Înregistrată cu nr.3935 /23.04.2019

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI  LOCAL AL COMUNEI DOLJEŞTI   din 23.04.2019  

Şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Doljeşti a fost convocată prin Dispoziţia Primarului comunei  nr. 113 din 18 aprilie 2019, în conformitate
cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe data de 23.04.2019, orele 14,00, în
sala de şedinţe.

Sunt prezenţi to i cei 15 consilieri ce formează în prezent Consiliul local al comunei. ț
Preşedintele şedinţei, D-nul COJOCARU MARIUS-CLAUDIU a propus şi consiliul local a aprobat ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 23 aprilie 2019;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Doljeşti;
4.  Proiect  de hotărâre privind avizarea modificării  Regulamentului  Apavital a serviciului  de alimentare cu apă i  de canalizare i a aprobareaș ș

modificărilor Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i   de canalizare nr.48/2009 precum i acordarea mandatuluiș ș
special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2019, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2019;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asisten i personali ai persoanelor  cu handicap grav i a  numărului de indemnizaţii lunare laț ș
nivelul comunei Doljeşti, pentru anul 2019;

7. Proiect de hotărâre cu privire  la   aprobarea  documentatiei ”ACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG)  ŞI  REGULAMENT
LOCAL DE URBANISM (RLU),  COMUNA DOLJE TI,  JUDE UL NEAM ”  ;Ș Ț Ț

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în
trimestrul I pe anul 2019;  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza i i a Proiectului tehnic   pentru obiectivul de investiţii "ALEIț ș
PIETONALE ÎN COMUNA DOLJE TI, JUDE UL NEAM ";   Ș Ț Ț

10. Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a persoanelor decedate din comuna Dolje ti, jude ul Neam ;ș ț ț
11. Proiect de hotărâre privind înregistrarea în domeniul privat al comunei şi în administrarea  Consiliului local, a unui teren situat în intravilanul

comunei Doljeşti.
Titlurile hotărârilor aprobate şi modul de exercitare a voturilor consilierilor prezenţi:
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Nr.
crt

Nr.
hot

Titlul hotărârii Nr.  total
consilieri

consilieri
prezenţi

Cons.
abs.

Voturi exprimate  au votat
împotrivit /

abţinut

Obs

Pt. Împ. Abţ.

1. 31 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 23 aprilie 2019 15 15 * 15 * * * *

2. 32 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local
al comunei Doljeşti

15 15 * 15 * * * *

3. 33 privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din
comuna Doljeşti

15 15 * 15 * * * *

4.
1

34 privind  avizarea  modificării  Regulamentului  Apavital  a  serviciului  de
alimentare cu apă i de canalizare i a aprobarea modificărilor Contractuluiș ș
de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de  alimentare  cu  apă  i    deș
canalizare  nr.48/2009  precum  i  acordarea  mandatului  special  în  vedereaș
exprimării votului în AGA ARSACIS

15 15 * 15 * * * *

5. 35 privind aprobarea bugetului local pe anul 2019, bugetul instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2019

15 15 * 15 * * * *

6. 36 privind  aprobarea  numărului  de  asisten i  personali  ai  persoanelor   cuț
handicap  grav  i  a   numărului  de  indemnizaţii  lunare  la  nivelul  comuneiș
Doljeşti, pentru anul 2019

15 15 * 15 * * * *

7. 37 cu  privire   la    aprobarea   documentatiei  ”ACTUALIZARE   PLAN
URBANISTIC  GENERAL  (PUG)   ŞI   REGULAMENT   LOCAL  DE
URBANISM (RLU),  COMUNA DOLJE TI,  JUDE UL NEAM ”  Ș Ț Ț

15 15 * 15 * * * *

8.
2

38 privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea
de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul I pe anul 2019

15 15 * 15 * * * *

9.
2

39 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza i i a Proiectuluiț ș
tehnic    pentru  obiectivul  de  investiţii  "ALEI PIETONALE ÎN COMUNA
DOLJE TI, JUDE UL NEAMȘ Ț Ț

15 15 * 15 * * * *

10.
2

40 privind  scăderea  din  evidenţa  fiscală  a  persoanelor  decedate  din  comuna
Dolje ti, jude ul Neamș ț ț

15 15 * 15 * * * *

11. 41 privind  înregistrarea  în  domeniul  privat  al  comunei  şi  în  administrarea
Consiliului local, a unui teren situat în intravilanul comunei Doljeşti

15 15 * 15 * * * *
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Notă:  În conformitate cu dispoziţiile art. 10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, minuta se va publica la sediul
Primăriei comunei Doljeşti şi pe site-ul propriu.

Secretarul comunei Doljeşti,    COJOCARU MIHAELA


