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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare  a Consiliului

Local al comunei Doljeşti

Consiliul  Local  al  comunei  Doljeşti,  judeţul  Neamţ,  întrunit  în  ședință
extraordinară în data de 5 octombrie 2021;

Având în vedere:
- prevederile art. 138, alin. (14), (15) din  Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3

iulie 2019 privind Codul administrativ; 
-  procesul-verbal  al  şedinţei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al  comunei

Doljeşti din data de 21.09.2021;
-  avizul comisiei pentru administrație publică locală, juridică si de disciplină,

apărarea ordinii si liniștii  publice și a drepturilor cetățenilor a Consiliului local al
comunei Doljeşti, precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei; 

În temeiul prevederilor art. 139 din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ:

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1  .   (1) Se aprobă procesul-verbal  al  şedinţei  extraordinare  a  Consiliului
Local al comunei Doljeşti din data de 21.09.2021, în forma şi conţinutul prezentat în
documentaţia din dosarul special al acestei şedinţe

(2) Dosarele sunt numerotate, sigilate şi semnate de preşedintele de şedinţă şi
secretarul comunei.

Art.2. Cu  ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  se  încredinţează  secretarul
comunei Doljeşti.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică conform prevederilor art. 197 alin.(1) și
alin.(2) și  alin.(4) din  Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul
administrativ, la Instituţia Prefectului - judeţul Neamţ, respectiv Primarul comunei
Doljeşti.
  
     Inițiator ,
Primar , Lungu Albert
                                                                                    Contrasemnează,
                                                                         Secretar general al Comunei Doljești
                                                                                                       Mihaela Cezar
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RAPORT REFERITOR LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea procesului - verbal al ședinței extraordinare  a Consiliului Local al

comunei Doljeşti

Legislaţia care stă la baza elaborării proiectului de hotărâre
ORDONANTA  DE  URGENTA  nr.  57  din  3  iulie  2019  privind  Codul

administrati v

Privind întocmirea acestui  proiect  de hotărâre facem următoarele  precizări  din
Codul administrativ:

ART. 138

(13)  Sinteza dezbaterilor din sedintele consiliului local, precum si modul in
care si-a exercitat votul fiecare consilier local in parte se consemneaza intr-un
proces-verbal,  semnat  de  presedintele  de  sedinta  si  de  secretarul  general  al
unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
    (14)   Presedintele  de  sedinta,  impreuna  cu  secretarul  general  al
unitatii/subdiviziunii  administrativ-teritoriale  isi  asuma,  prin  semnatura,
responsabilitatea veridicitatii celor consemnate.   

Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 21.09.2021 a fost redactat şi
conţine modul de desfăşurare  al acestei şedinţe extraordinare, este anexat proiectului
de hotărâre .

    (15)   La  inceputul  fiecarei  sedinte,  secretarul  general  al
unitatii/subdiviziunii  administrativ-teritoriale  supune  spre  aprobare  procesul-
verbal  al  sedintei  anterioare.  Consilierii  locali  si  primarul  au  dreptul  ca,  in
cadrul  sedintei  curente  a  consiliului  local,  sa  conteste  continutul  procesului-
verbal  si  sa  ceara  mentionarea  exacta  a  opiniilor  exprimate  in  sedinta
anterioara.
    (16)   Procesul-verbal  semnat  de  presedintele  de  sedinta  si  de  catre
secretarul  general  al  unitatii/subdiviziunii  administrativ-teritoriale,  precum si
documentele care au fost dezbatute in sedinta anterioara se depun intr-un dosar
special al sedintei respective, care se numeroteaza si se sigileaza de presedintele
de  sedinta  si  de  secretarul  general  al  unitatii/subdiviziunii  administrativ-
teritoriale, dupa aprobarea procesului-verbal sau de catre persoana cu atributii
in acest sens, desemnata in conditiile legii

În şedinţa extraordinară convocată de îndată  din luna octombrie se supune spre
aprobare procesul verbal din data de 21.09.2021.  Procesul verbal este anexat dosarului
cu documentele şedinţei extraordinare ale consiliului local din această dată.

((17)  In termen de 3 zile de la data aprobarii procesului-verbal al sedintei,
secretarul general al unitatii/subdiviziunii  administrativ-teritoriale afiseaza la
sediul  primariei  si  publica  pe  pagina  de  internet  a  unitatii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale o copie a procesului-verbal al sedintei.

Minuta şedinţei extraordinare a consiliului local din data de 21.09.2021 a fost
afişată  pe  site-ul  comunei  Doljeşti,  un  exemplar  al  acesteia  s-a  anexat  prezentului
proiect de hotărâre.

Consider că sunt întrunite toate condiţiile de legalitate, se dă un aviz favorabil
pentru a fi prezentat  în  şedinţa Consiliului  local  al  comunei  Doljeşti  şi  a  se  adopta
hotărârea corespunzătoare.  

Secretar General,
Cezar Mihaela
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