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MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI  LOCAL AL COMUNEI DOLJEŞTI   din 09.04.2020  

Şedinţa  extraordinară a Consiliului  local  al  comunei  Doljeşti  a fost  convocată prin Dispoziţia  Primarului  comunei  nr. 135 din 5 aprilie  2020,  în
conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, pe data de 09.04.2020, orele 13,00, în sala Căminului
Cultural Dolje ti.ș

Sunt prezenţi  to i cei 15 consilieri ce formează în prezent Consiliul local al comunei. ț
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 extraordinare din data de 9 aprilie 2020;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 i modificarea listei de investi ii.ș ț

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. 26 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare din data de 9 aprilie
2020

15 15 * 15 * * * *

2. 27 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local
al comunei Doljeşti

15 15 * 15 * * * *

3. 28 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 i modificarea listeiș
de investi iiț

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,   
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