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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. 8841/21.09.2021

MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI  LOCAL AL COMUNEI DOLJEŞTI   din 21.09.2021  

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Doljeşti a fost convocată de îndată prin Dispoziţia Primarului comunei  nr. 293 din 20 septembrie
2021 în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, pe data de 21 septembrie 2021, orele 16,00, în
sala de festivități a Primăriei comunei Doljești.

Sunt prezenţi 14 din cei 15 consilieri ce formează în prezent Consiliul local al comunei Doljești. 
Preşedintele şedinţei, D-nul  ANICULĂIESEI VASILE-CĂTĂLIN a propus şi consiliul local a aprobat ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare de îndată din data de 21 septembrie 2021;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor - verbale ale şedinţei ordinare , respectiv ședinței extraordinare  ale Consiliului Local al comunei

Doljeşti;
3. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/ acordurilor-cadru pentru

achiziționarea  produselor  aferente  Programului  pentru  școli  al  României  și  al  contractelor/  acordurilor-cadru  de  prestare  a  serviciilor  pentru  derularea
măsurilor educative, la nivelul comunei Doljești;

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea propunerii trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Doljești  a unor imobile și aprobarea
propunerii demolării acestora;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021 și modificarea listei de investiții;

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. 68  aprobarea ordinii  de zi  a  şedinţei  extraordinare de  îndată  din data de  21
septembrie 2021

15 14 1 14 * * * *

2. 69 aprobarea  proceselor  -  verbale  ale  şedinţei  ordinare  ,  respectiv  ședinței
extraordinare  ale Consiliului Local al comunei Doljeşti

15 14 1 14 * * * *

3. 70 privind neasumarea responsabilității  organizării și derulării  procedurilor de
atribuire a contractelor/  acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor
aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/ acordurilor-

15 14 1 14 * * * *

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


P
a
g
e
1

cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, la nivelul
comunei Doljești

4. 71 aprobarea  propunerii  trecerii  din  domeniul  public  în  domeniul  privat  al
comunei Doljești  a unor imobile și aprobarea propunerii demolării acestora

15 14 1 14 * * * *

5. 72 aprobarea rectificării  bugetului  local  pe  anul  2021 și  modificarea  listei  de
investiții

15 14 1 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


