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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. 4588/28.05.2021

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI  LOCAL AL COMUNEI DOLJEŞTI    din  28.05.2021  

Şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Doljeşti a fost convocată prin Dispoziţia Primarului comunei  nr. 162  din 21 mai 2021 privind convocarea
Consiliului local al comunei Doljeşti în şedinţă ordinară pe data de 28 mai 2021 în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ, pe data de 28.05.2021, orele 15,00, în sala de festivități a Primăriei comunei Doljești.

Sunt prezenţi toți cei 15 consilieri ce formează în prezent Consiliul local al comunei Doljești. 
Preşedintele şedinţei, D-nul  COJOCARU MARIUS-CLAUDIU 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 28 mai 2021;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti din 23 aprilie 2021;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr. 23 din 28.03.2019 privind aprobarea procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de

violență domestică;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea  servicii sociale specializate oferite de Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași,

punct de lucru în satul Buruienești, comuna Doljești;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Doljești, județul  Neamt, pentru

perioada 2021-2026”;
6.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  finanțării  de  la  bugetul  local  a  obiectivului  de  investiție  ’’MODERNIZARE  DRUMURI  SĂTEȘTI,

COMUNA DOLJESTI, JUDETUL NEAMT - 9.925 m’’.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021 și modificarea listei de investiții.

Suplimentare ordine de zi
8. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de habitat cu destinatie speciala de salubrizare si aprobarea Regulamentului privind implementarea,

determinarea cuantumului, incasarea si administrarea taxei cu destinație specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici ( persoane fizice ) pe raza U.A.T.
Comuna Doljești.

9.Proiect de hotărâre privind  acordarea unui sprijin financiar sub forma de subvenții consumatorilor casnici care se afla in situație de precaritate
materială și/sau financiară, pe bază de anchetă socială, persoanelor care au în proprietate o locuință pe raza UAT DOLJEȘTI și care doresc să fie racordați la
sistemul inteligent de distribuție a gazelor naturale.

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

Nr.
hot

Titlul hotărârii Nr.  total
consilieri

consilieri
prezenţi

Cons.
abs.

Voturi exprimate Obs

Pt. Împ. Abţ.

1. 42 aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 28 mai 2021 15 15 * 15 * * *

2. 43 aprobarea  procesului  -  verbal  al  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  al
comunei Doljeşti din data de 23 aprilie 2021

15 15 * 15 * * *

3. 44 privind modificarea art.1 din HCL nr. 23 din 28.03.2019 privind aprobarea
procedurii pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

15 15 * 15 * * *

4. 45 privind aprobarea contractului pentru acordarea  servicii sociale specializate
oferite  de Asociația  Centrul  Diecezan Caritas  Iași,  punct  de lucru în satul
Buruienești, comuna Doljești

15 15 * 15 * * *

5. 46 privind aprobarea ”Strategiei  de dezvoltare a serviciilor  sociale  acordate la
nivelul Comunei Doljești, județul  Neamt, pentru perioada 2021-2026”

15 15 * 15 * * *

6. 47 privind  aprobarea finanțării  de  la  bugetul  local  a  obiectivului  de  investiție
’’MODERNIZARE DRUMURI SĂTEȘTI, COMUNA DOLJESTI, JUDETUL
NEAMT - 9.925 m’’

15 15 * 15 * * *

7. 48 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021 și modificarea listei
de investiții

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


