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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.1994 /28.02.2019

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI  LOCAL AL COMUNEI DOLJEŞTI   din 28.02.2019  

Şedinţa  ordinară  a  Consiliului  local  al  comunei  Doljeşti  a  fost  convocată  prin  Dispoziţia  Primarului  comunei   nr.  73  din  22  februarie  2019,  în
conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  pe data de  28.02.2019,
orele 16,00, în sala de şedinţe.

Sunt prezenţi 14 consilieri din cei 15 consilieri ce formează în prezent Consiliul local al comunei. 
Preşedintele şedinţei, D-nul BILBOC MARICEL 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 28 februarie 2019;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti;
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea adunărilor publice si constituirea Comisiei locale de avizare a 

cererilor de organizare a adunarilor publice in comuna Dolje ti, judetul Neam ;ș ț
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Dolje ti;ș
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuţie a bugetului local al Consiliului local al comunei Doljeşti pe anul 2018;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de alipire a unor terenuri situate în comuna Dolje ti, jude ul Neam ;ș ț ț
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza i pentru investi ia „Extindere, modernizare i dotare dispensar ț ț ș

Dolje ti, comuna Dolje ti, judeţul Neam ” ;           ș ș ț
9. Infomare privind atribu iile i obliga iile care revin ale ilor locali, regimul “incompatibilită ilor” i “conflictului de interese”.ț ș ț ș ț ș
D-l primar, ini iator al punctului 7 de pe ordinea de zi retrage proiectul de hotărâreț  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza i ț

pentru investi ia  ,,Modernizare drumuri săte ti, comuna Dolje ti, jude ul Neam ”.ț ș ș ț ț

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. 12 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 28 februarie
2019

15 14 1 14 * * * *

2. 13 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului
Local al comunei Doljeşti

15 14 1 14 * * * *

3. 14 privind stabilirea locurilor destinate pentru desfăşurarea adunărilor publice si
constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunarilor
publice in comuna Dolje ti, judetul Neamș ț

15 14 1 14 * * * *

4.
1

15 privind aprobarea amenajamentului pastoral al comunei Dolje tiș 15 14 1 14 * * * *

5. 16 privind  aprobarea  încheierii  contului  de  execuţie  a  bugetului  local  al
Consiliului local al comunei Doljeşti pe anul 2018

15 14 1 14 * * * *

6. 17 privind aprobarea documentaţiei de alipire a unor terenuri situate în comuna
Dolje ti, jude ul Neamș ț ț

15 14 1 14 * * * *

7. 18 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza i pentru investi iaț ț
„Extindere, modernizare i dotare dispensar Dolje ti, comuna Dolje ti, judeţulș ș ș
Neam ”ț

15 14 1 14 * * * *

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


