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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.  /28.03.2019

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI  LOCAL AL COMUNEI DOLJEŞTI   din 28.03.2019  

Şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Doljeşti a fost convocată prin Dispoziţia Primarului comunei  nr. 93 din 22 martie 2019, în conformitate
cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pe data de 28.03.2019, 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 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 martie 2019;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti;
3. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr. ș

48/2009, prin Actul Adi ional nr.29;ț
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale a patrimoniului administrativ al comunei Doljeşti aferent anului 2018;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii pentru interven ia de urgen ă in cazurile de violen ă domestică;ț ț ț
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.10 din 18.02.2019 privind aprobarea propunerii de schimbare a destinaţiei imobilului– teren 

i construc ii aferente  colii Gimnaziale Rotunda situată în Rotunda, str. Vasile Alecsandri, nr. 73;ș ț Ș
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza i pentru investi ia  ,,Modernizare drumuri săte ti, comuna Dolje ti,ț ț ș ș

jude ul Neam ”;ț ț
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018;  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.8 din 31 ianuarie 2018 privind aprobarea consumului lunar de carburan i pentru ț

autoturismele, ma inile i utilajele apar inând Primăriei comunei Dolje ti;   ș ș ț ș
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii  privind evaluarea performanţelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Doljeşti, 

Judeţul Neamţ;
11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar, de la bugetul local al UAT Dolje ti, unităţilor de ș

cult de pe raza UAT Dolje ti, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România;ș
12. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de edin ă;ș ț
13.Raportul primarului privind starea economică, socială i de mediu a comunei Dolje ti în anul 2018.ș ș

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. 19 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 28 martie 2019 15 15 * 15 * * * *

2. 20 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local
al comunei Doljeşti

15 15 * 15 * * * *

3. 21 referitoare  la  modificarea  Contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor
publice de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adi ionalș ț
nr.29

15 15 * 15 * * * *

4.
1

22 privind  aprobarea  rezultatelor  inventarierii  generale  a  patrimoniului
administrativ al comunei Doljeşti aferent anului 2018

15 15 * 15 * * * *

5. 23 privind  aprobarea  Procedurii  pentru  interven ia  de  urgen ă  in  cazurile  deț ț
violen ă domesticăț

15 15 * 15 * * * *

6. 24 privind  modificarea  Hotărârii  nr.10  din  18.02.2019  privind  aprobarea
propunerii de schimbare a destinaţiei imobilului– teren i construc ii aferenteș ț

colii Gimnaziale Rotunda situată în Rotunda, str. Vasile Alecsandri, nr. 73Ș

15 15 * 15 * * * *

7. 25 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza i pentru investi iaț ț
,,Modernizare drumuri săte ti, comuna Dolje ti, jude ul Neam ”;ș ș ț ț

15 15 * 15 * * * *

8.
2

26 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2018 15 15 * 15 * * * *

9.
2

27 privind  aprobarea  modificării  Hotărârii  nr.8  din  31  ianuarie  2018  privind
aprobarea consumului lunar de carburan i pentru autoturismele, ma inile iț ș ș
utilajele apar inând Primăriei comunei Dolje tiț ș

15 15 * 15 * * * *

10.
2

28 pentru aprobarea propunerii  privind evaluarea performanţelor profesionale
individuale ale Secretarului Comunei Doljeşti, Judeţul Neamţ

15 15 * 15 * * * *

11. 29 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar, de
la bugetul local al UAT Dolje ti, unităţilor de cult de pe raza UAT Dolje ti,ș ș
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

15 15 * 15 * * * *

12.
3

30 privind alegerea presedintelui de edin ăș ț 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


