
P
a
g
e
2

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA 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. 5094 /29.06.2020
MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI  LOCAL AL COMUNEI DOLJEŞTI   din 29.06.2020  

Şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Doljeşti a fost convocată prin Dispoziţia Primarului comunei  nr. 179 din 22 iunie 2020,  în conformitate
cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, pe data de 29.06.2020, orele 15,00, în sala de edin e.ș ț

Sunt prezenţi  14 consilieri din cei 15 consilieri ce formează în prezent Consiliul local al comunei. 
Preşedintele şedinţei, D-nul AMARIEI VIOREL  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 29 iunie 2020;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti;
3. Proiect de hotărâre de aprobare a Actului Adi ional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 ce cuprinde modificarea pre ului pentru apaț ț

potabilă produsă, transportată i distribuită, a pre ului pentru apa industrială, a tarifului pentru canalizare i a tarifului pentru epurare, pentru întreagaș ț ș
arie de operare;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 i modificarea listei de investi ii;ș ț
6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

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. 42 privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 29 iunie 2020 15 14 * 14 * * * *

2. 43 privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local
al comunei Doljeşti

15 14 * 14 * * * *

3. 44 aprobare a Actului Adi ional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 ceț
cuprinde modificarea  pre ului  pentru apa potabilă  produsă,  transportată  iț ș
distribuită, a pre ului pentru apa industrială, a tarifului pentru canalizare i aț ș
tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operare

15 14 * 14 * * * *

4. 45 aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024 15 14 * 14 * * * *

5. 46 aprobarea rectificării  bugetului  local  pe anul  2020 i  modificarea listei  deș
investi ii;ț

15 14 * 14 * * * *
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6. 47 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 15 14 * 14 * * * *

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


