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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. 11174/31.10.2019

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI  LOCAL AL COMUNEI DOLJEŞTI   din 31.10.2019  

Şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Doljeşti a fost convocată prin Dispoziţia Primarului comunei  nr. 323  din 25 octombrie  2019, în
conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, pe data de 31.10.2019, orele 16,00, în sala de şedinţe.

Sunt prezenţi  to i cei 15 consilieri ce formează în prezent Consiliul local al comunei. ț
Preşedintele şedinţei, D-nul 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 31 octombrie  2019;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului din partea Fondului de Garantare a

Creditului Rural pentru obiectivul de investiţii  „Renovarea, modernizarea i dotarea Căminului cultural din satul Dolje ti,  comuna Dolje ti,  jude ulș ș ș ț
Neam ;ț

4. Proiect de hotărâre privind utilizarea de teren apartinând domeniului public al comunei Dolje ti în lungime totală de 2826 mp în vederea realizăriiș
lucrării ,,Modernizare re ea joasă tensiune aferentă PTA 1 Buruiene ti, comuna Dolje ti, jude ul Neam ”;ț ș ș ț ț

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

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019 i modificarea listei de investi ii;ș ț
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizaţi i a Devizului General ( Formularul F1) actualizat pentru obiectivul deș

investi ii “Modernizare drumuri săte ti, în comuna Dolje ti, jude ul Neam  - 9.925 m”;ț ș ș ț ț
8.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  economici  actualizaţi  i  a  Devizului  General   actualizat  pentru  obiectivul  de  investi iiș ț

”Extindere, modernizare si dotare Dispensar Dolje ti, comuna Doljeşti, jude ul Neamţ”;ș ț
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizaţi i a Devizului General (formularul F1) actualizat pentru obiectivul deș

investi ii “Reabilitare, extindere, modernizare i dotare clădire Primăria comuna Dolje ti, jude ul Neam ”;ț ș ș ț ț
10.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  economici  actualizaţi  i  a  Devizului  General  actualizat  pentru  obiectivul  de  investi iiș ț

“Înfiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Doljesti, cu satele Doljesti,  Buruienesti, Rotunda  si Buhonca, jude ul Neamt ”;ț
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizaţi i a Devizului General actualizat pentru obiectivul de investi ii investiţiaș ț

“Modernizare drumuri săte ti, în comuna Dolje ti, jude ul Neam  - 7946 m”.ș ș ț ț
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Titlurile hotărârilor aprobate şi modul de exercitare a voturilor consilierilor prezenţi:

Nr.
crt

Nr.
hot

Titlul hotărârii Nr.  total
consilieri

consilieri
prezenţi

Cons
. abs.

Voturi exprimate  au votat
împotrivit /

abţinut

Obs

Pt. Împ. Abţ.

1. 84 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din 31 octombrie  2019 15 15 * 15 * * * *

2. 85 privind aprobarea procesului -  verbal  al  şedinţei  ordinare a Consiliului Local al  comunei
Doljeşti

15 15 * 15 * * * *

3. 86 privind aprobarea prelungirii valabilităţii scrisorii de garanţie pentru restituirea avansului din
partea Fondului de Garantare a Creditului Rural pentru obiectivul de investiţii „Renovarea,
modernizarea  i  dotarea  Căminului  cultural  din  satul  Dolje ti,  comuna  Dolje ti,  jude ulș ș ș ț
Neamț

15 15 * 15 * * * *

4. 87 privind utilizarea de teren apartinând domeniului public al comunei Dolje ti în lungime totalăș
de 2826 mp în vederea realizării lucrării ,,Modernizare re ea joasă tensiune aferentă PTA 1ț
Buruiene ti, comuna Dolje ti, jude ul Neam ”ș ș ț ț

15 15 * 15 * * * *

5. 88 privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale
bugetului local al comunei în trimestrul III pe anul 2019

15 15 * 15 * * * *

6. 89 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019 i modificarea listei de investi iiș ț 15 15 * 15 * * * *

7. 90 privind aprobarea indicatorilor economici actualizaţi i a Devizului General ( Formularul F1)ș
actualizat pentru obiectivul de investi ii  “Modernizare drumuri săte ti, în comuna Dolje ti,ț ș ș
jude ul Neam  - 9.925 m”ț ț

15 15 * 15 * * * *

8. 91 privind aprobarea indicatorilor economici actualizaţi i a Devizului General  actualizat pentruș
obiectivul de investi ii ”Extindere, modernizare si dotare Dispensar Dolje ti, comuna Doljeşti,ț ș
jude ul Neamţ”ț

15 15 * 15 * * * *

9. 92 privind aprobarea indicatorilor economici actualizaţi i a Devizului General (formularul F1)ș
actualizat pentru obiectivul de investi ii “Reabilitare, extindere, modernizare i dotare clădireț ș
Primăria comuna Dolje ti, jude ul Neamș ț ț

15 15 * 15 * * * *

10. 93 privind aprobarea indicatorilor economici actualizaţi i a Devizului General actualizat pentruș
obiectivul de investi ii “Înfiintare distributie gaze naturale si racorduri in comuna Doljesti, cuț
satele Doljesti,  Buruienesti, Rotunda  si Buhonca, jude ul Neamt ”;ț

15 15 * 15 * * * *

11.
9

94 privind aprobarea indicatorilor economici actualizaţi i a Devizului General actualizat pentruș
obiectivul de investi ii  investiţia “Modernizare drumuri săte ti,  în comuna Dolje ti,  jude ulț ș ș ț
Neam  - 7946 m”.ț

15 15 * 15 * * * *

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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