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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.3558/23.04.2021

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI  LOCAL AL COMUNEI DOLJEŞTI    din  23.04.2021  

Şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Doljeşti a fost convocată prin Dispoziţia Primarului comunei  nr. 142 din 16 aprilie 2021, completată cu
Dispoziţia Primarului comunei  nr. 145 din 22 aprilie 2021 privind suplimentarea proiectului de ordine de zi a edin ei ordinare din data de 23 aprilie 2021 aș ț
Consiliului local al comunei Doljeşti  în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,  pe data de
23.04.2021, orele 14,00, în sala de festivită i a Primăriei comunei Dolje ti.ț ș

Sunt prezenţi to i cei 15 consilieri ce formează în prezent Consiliul local al comunei Dolje ti. ț ș
Preşedintele şedinţei, D-nul  PANAITE CONSTANTIN  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 23 aprilie 2021;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti din 26 martie 2021;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din

venituri proprii pe anul 2021;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în

trimestrul I pe anul 2021;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Doljeşti;
6. Proiect de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului „Watman II- Sistem informa ional pentru managementul integrat al apelor–etapa II” aț

terenului pentru construc ia/extinderea/reabilitarea noilor investi ii aferente acestuia;ț ț
7. Proiect de hotărâre privind revizuirea Actului Constitutiv i Statutului Asocia iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia i – ARSACIS.ș ț ș
Suplimentare ordine de zi:
8. Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  unui  mandat  special  i  pentru  modificarea  HCL nr.  9  din  31.01.2018  privind  atribuirea  i  încheiereaș ș

contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activită i componente ale serviciului de salubrizare a unită ilor administrativ-teritoriale membre aleț ț
Asocia iei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAM ”, din Zona 2, jude ul Neam ;ț Ț ț ț

9. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice i Administra iei prin Compania Na ională de Investi ii ’’CNI’’ș ț ț ț
SA  a amplasamentului i asigurarea condi iilor în vederea executării  obiectivului de investi ii  Proiect pilot - ’’Sală de sport colară’’ din sat  Dolje ti,ș ț ț ș ș
comuna Dolje ti,  jude ul Neam ;ș ț ț

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor economici actualizaţi pentru obiectivul de investi ii ’’REABILITARE SI MODERNIZAREț
SCOALA BURUIENESTI, COMUNA DOLJESTI, JUDETUL NEAMT’’;
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11. Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a  unor suprafe e de teren  apar inând domeniului public al comunei Dolje ti în vederea racordăriiț ț ș
la conducta de distribu ia a gazelor naturale pentru realizarea obiectivului de investi ii ”Înfiin are re ea de distribu ie i racorduri în comuna O eleni, cu sateleț ț ț ț ț ș ț
O eleni i Hândre ti, jude ul Ia i’’;ț ș ș ț ș

12. Proiect de hotărâre privind alegerea pre edintelui de edin ă.ș 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 Obs

Pt. Împ. Abţ.

1. 30 aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 23 aprilie 2021 15 15 * 12 2 1 *

2. 31 aprobarea  procesului  -  verbal  al  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  al
comunei Doljeşti din data de 26 martie 2021

15 15 * 15 * * *

3. 32 aprobarea  bugetului  local  pe  anul  2021,  bugetul  instituţiilor  publice  şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2021

15 15 * 8 4 3 *

4. 33 aprobarea  execuţiei  bugetare  pe  secţiunea  de  funcţionare  şi  secţiunea  de
dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul I pe anul 2021

15 15 * 15 * * *

5. 34 aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din comuna
Doljeşti

15 15 * 15 * * *

6. 35 punerea la  dispozitia  proiectului  „Watman II-  Sistem informa ional  pentruț
managementul  integrat  al  apelor–etapa  II”  a  terenului  pentru
construc ia/extinderea/reabilitarea noilor investi ii aferente acestuiaț ț

15 15 * 15 * * *

7. 36 revizuirea Actului Constitutiv i Statutului Asocia iei Regionale a Serviciilorș ț
de Apă Canal Ia i – ARSACISș

15 15 * 15 * * *

8. 37 acordarea  unui  mandat  special  i  pentru  modificarea  HCL  nr.  9  dinș
31.01.2018  privind  atribuirea  i  încheierea  contractului  Delegarea  prinș
concesiune  a  gestiunii  unor  activită i  componente  ale  serviciului  deț
salubrizare  a  unită ilor  administrativ-teritoriale  membre  ale  Asocia iei  deț ț
Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAM ”, din Zona 2, jude ul NeamȚ ț ț

15 15 * 15 * * *

9. 38 predarea  către  Ministerul  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  i  Administra ieiș ț
prin  Compania  Na ională  de  Investi ii  ’’CNI’’  SA   a  amplasamentului  iț ț ș
asigurarea condi iilor în vederea executării  obiectivului  de investi ii  Proiectț ț
pilot - ’’Sală de sport colară’’ din sat  Dolje ti,   comuna Dolje ti,   jude ulș ș ș ț
Neamț

15 15 * 14 1 * *

10. 39 aprobarea  indicatorilor  economici  actualizaţi  pentru  obiectivul  de  investi iiț 15 15 * 15 * * *
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’’REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA BURUIENESTI, COMUNA
DOLJESTI, JUDETUL NEAMT’’

11. 40 ocuparea temporară a  unor suprafe e de teren  apar inând domeniului publicț ț
al comunei Dolje ti în vederea racordării la conducta de distribu ia a gazelorș ț
naturale  pentru  realizarea  obiectivului  de  investi ii  ”Înfiin are  re ea  deț ț ț
distribu ie  i  racorduri  în  comuna O eleni,  cu  satele  O eleni  i  Hândre ti,ț ș ț ț ș ș
jude ul Ia i’’ț ș

15 15 * 15 * * *

12. 41 alegerea pre edintelui de edin ăș ș ț 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,   
 MIHAELA CEZAR


