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Înregistrată cu nr. 3110 /31.03.2020

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DOLJEŞTI din
31.03.2020

Şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Doljeşti a fost convocată prin Dispoziţia Primarului
comunei nr. 124 din 24 martie 2020, completată cu Dispoziția Primarului comunei nr. 127 din 30
martie 2020, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ, pe data de 31.03.2020, orele 15,00, în sala Căminului Cultural Doljești.

Sunt prezenţi toți cei 15 consilieri ce formează în prezent Consiliul local al comunei.

Preşedintele  şedinţei,  D-nul ANICULĂESEI VASILE-CĂTĂLIN  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 martie
2020;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului
Local al comunei Doljeşti;

3. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandat special în vederea exprimării votului în AGA
ARSACIS referitor la completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și Statutului
Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS;

4. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu
handicap încadrați cu contract de muncă pe raza comunei Doljești;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 și modificarea
listei de investiții. 

Puncte suplimentare pe ordinea de zi:

6.  Proiect  de  hotărâre  privind  utilizarea  de  teren  apartinând  domeniului  public  al  comunei
Doljești în vederea realizării lucrării ,,Amplasare container mobil de carburanți și o instalație
monobloc tip SKID de distribuție și alimentare cu GPL la autovehicule în localitatea Rotunda ,
comuna Doljești, județul Neamț”;

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Doljești nr. 114
din  18.12.2019 privind instituirea taxei  de  salubrizare începând cu data  de 1  ianuarie  2020
pentru persoanele fizice și juridice din comuna Doljești, județul Neamț.

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

Nr. crt Nr. Titlul hotărârii Nr.  total consilieri
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hot consilieri prezenţi

1. 19 privind aprobarea ordinii  de  zi  a  şedinţei  ordinare din  data  de  31
martie 2020

15 15

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

15 15

3. 21 privind acordarea de mandat special în vederea exprimării votului în
AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea și actualizarea
Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de
Apă Canal Iași-ARSACIS

15 15

4. 22 privind suplimentarea numărului de asistenți personali ai persoanelor
cu handicap încadrați cu contract de muncă pe raza comunei Doljești

15 15

5. 23 privind  aprobarea  rectificării  bugetului  local  pe  anul  2020  și
modificarea listei de investiții

15 15

6. 24 privind utilizarea de teren apartinând domeniului public al comunei
Doljești în vederea realizării lucrării ,,Amplasare container mobil de
carburanți  și  o  instalație  monobloc  tip  SKID  de  distribuție  și
alimentare cu GPL la autovehicule în localitatea Rotunda , comuna
Doljești, județul Neamț”

15 15

7. 25 pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Doljești nr.
114 din 18.12.2019 privind instituirea taxei de salubrizare începând
cu data de 1 ianuarie 2020 pentru persoanele fizice și juridice din
comuna Doljești, județul Neamț

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, 

MIHAELA CEZAR


