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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.1748 /26.02.2021

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI  LOCAL AL COMUNEI DOLJEŞTI   din 26.02.2021  

Şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Doljeşti a fost convocată prin Dispoziţia Primarului comunei  nr.92 din 19 februarie 2021, în conformitate
cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, pe data de 26.02.2021, orele 14,00, în sala de festivită i a Primărieiț
comunei Dolje ti.ș

Sunt prezenţi 14 din cei 15 consilieri ce formează în prezent Consiliul local al comunei Dolje ti. ș
Preşedintele şedinţei, D-nul  PANAITE CONSTANTIN  a propus şi consiliul local a aprobat ordinea de zi:

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 Obs

Pt. Împ. A
bţ.

1. 14 aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 26 februarie 2021 15 14 1 14 * * *

2. 15 aprobarea  procesului  -  verbal  al  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  al
comunei Doljeşti DIN DATA DE 29.01.2021

15 14 1 14 * * *

3. 16 desemnarea  reprezentantului  Comunei  Dolje ti  în  Asociaţia  de  Dezvoltareș
Intercomunitară „ROMAN METROPOLITAN”

15 14 1 14 * * *

4. 17 aprobarea modificării structurii organizatorice a funcţiilor publice locale 15 14 1 12 2 * *

5. 18 revizuirea,  modificarea  i  actualizarea  Contractului  de delegare  a gestiuniiș
serviciilor publice de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009 prin Actulș
Adi ional nr. 41ț

15 14 1 14 * * *

6. 19 consolidarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice
de alimentare cu apă i de canalizare nr. 48/2009ș

15 14 1 14 * * *

7. 20 aprobarea inventarului par ial al  terenurilor apar inând domeniului privatț ț
 al comunei Dolje ti , jude ul Neamș ț ț

15 14 1 14 * * *

8. 21 închirierea prin licita ie publică a unui spa iu  proprietate publică a comuneiț ț
Dolje ti în vederea amplasării echipamentelor de telecomunica iiș ț

15 14 1 14 * * *

mailto:primcomdoljesti@yahoo.com
http://www.primariadoljesti.ro/


P
a
g
e
2

9. 22 închirierea prin licita ie publică a unui teren proprietate publică a comuneiț
Dolje ti  situat  în  strada  Siretului,  nr.2,  localitatea  Buruiene ti,  comunaș ș
Dolje ti, jude ul Neamș ț ț

15 14 1 11 1 * 2 neparticipari
la vot

10. 23 închirierea prin licita ie publică a unui teren proprietate privată  a comuneiț
Dolje ti, situat în strada tefan cel Mare i Sfânt, localitatea Dolje ti, comunaș Ș ș ș
Dolje ti, jude ul Neamș ț ț

15 14 1 14 * * *

11. 24 închirierea prin licita ie publică a unor terenuri proprietate privată  a comuneiț
Dolje ti situat în strada tefan cel Mare i Sfânt, localitatea Dolje ti, comunaș Ș ș ș
Dolje ti, jude ul Neamș ț ț

15 14 1 14 * * *

12. 25 închirierea prin licita ie publică a unui teren proprietate privată  a comuneiț
Dolje ti situat în extravilanul localită ii Dolje ti, în sola Vatra Iazuluiș ț ș

15 14 1 13 * * 1 neparticipare
la vot

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


