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ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL 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. 12 508/28.11.2019

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI  LOCAL AL COMUNEI DOLJEŞTI   din 28.11.2019  

Şedinţa  ordinară  a  Consiliului  local  al  comunei  Doljeşti  a  fost  convocată  prin Dispoziţia  Primarului  comunei   nr.  347 din 21 noiembrie  2019,  în
conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, pe data de 28.11.2019, orele 16,00, în sala de şedinţe.

Sunt prezenţi  13 consilieri, din cei 15 consilieri ce formează în prezent Consiliul local al comunei. 
Preşedintele şedinţei, D-nul TAMA  SERGIU Ș 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 noiembrie 2019;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din bugetul local,  pentru  acordarea „Diplomei de Onoare” şi a unui premiu în

bani familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;
4. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor aflate în stare de insolvabilitate din comuna Dolje ti, jude ul Neam ;ș ț ț
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru colectarea selectivă a deseurilor în cadrul Primăriei comunei Dolje ti, jude ulș ț

Neam ;ț
6. Proiect de hotărâre privind valorile impozabile, impozitele, taxele locale i alte taxe asimilate acestora precum i amenzile aplicabile în comunaș ș

Dolje ti, jude ul Neam  în anul 2020;ș ț ț
7. Proiect de hotărâre referitor la modificarea i completarea H.C.L. nr. 43 din 30.11.2005 privind înfiin area, organigrama i numărul de personalș ț ș

ale Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen ă, comuna Dolje ti, jude ul Neam ;ț ț ș ț ț
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009,ș

prin Actul Adi ional nr. 33;ț
9. Proiect de hotărâre privind  instituirea  unor facilită i  fiscale  si aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetareț

principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza comunei   Doljesti;
10. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 9 din 31 ianuarie 2018 privind atribuirea i încheierea contractului Delegarea prin concesiuneș

a  gestiunii  unor  activită i  componente  ale  serviciului  de  salubrizare  a  unită ilor  administrativ-teritoriale  membre  ale  Asocia iei  de  Dezvoltareț ț ț
Intercomunitară ”ECONEAM ”, din Zona 2, jude ul Neam .Ț ț ț

Titlurile hotărârilor aprobate şi modul de exercitare a voturilor consilierilor prezenţi:

mailto:primcomdoljesti@yahoo.com
http://www.primariadoljesti.ro/
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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. 95 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din 28 noiembrie 2019 15 13 * 13 * * * *

2. 96 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local
al comunei Doljeşti

15 13 * 13 * * * *

3. 97 privind  aprobarea  efectuării  unor  cheltuieli  din  bugetul  local,   pentru
acordarea „Diplomei de Onoare” şi a unui premiu în bani familiilor care au
împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

15 13 * 13 * * * *

4. 98 privind  scoaterea  din  evidenţa  fiscală  a  persoanelor  aflate  în  stare  de
insolvabilitate din comuna Dolje ti, jude ul Neamș ț ț

15 13 * 13 * * * *

5. 99 privind aprobarea Planului de măsuri pentru colectarea selectivă a deseurilor
în cadrul Primăriei comunei Dolje ti, jude ul Neamș ț ț

15 13 * 13 * * * *

6. 100 privind  valorile  impozabile,  impozitele,  taxele  locale  i  alte  taxe  asimilateș
acestora precum i amenzile aplicabile în comuna Dolje ti, jude ul Neam  înș ș ț ț
anul 2020

15 13 * 13 * * * *

7. 101 referitor la modificarea i completarea H.C.L. nr. 43 din 30.11.2005 privindș
înfiin area,  organigrama  i  numărul  de  personal  ale  Serviciului  Voluntarț ș
pentru Situa ii de Urgen ă, comuna Dolje ti, jude ul Neamț ț ș ț ț

15 13 * 13 * * * *

8. 102 privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adi ional nr. 33ș ț

15 13 * 13 * * * *

9. 103 privind  instituirea  unor facilită i  fiscale  si aprobarea procedurii de anulareț
a  accesoriilor  aferente  obligatiilor  bugetare  principale  restante  la  data  de
31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza
comunei   Doljesti

15 13 * 13 * * * *

10. 104 privind modificarea H.C.L. nr. 9 din 31 ianuarie 2018 privind atribuirea iș
încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activită iț
componente ale serviciului de salubrizare a unită ilor administrativ-teritorialeț
membre  ale  Asocia iei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  ”ECONEAM ”,  dinț Ț
Zona 2, jude ul Neamț ț

15 13 * 13 * * * *

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 general al comunei Doljeşti,    
CEZAR MIHAELA
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