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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. 10366/28.10.2021

MINUTA ŞEDINŢEI  ORDINARE A CONSILIULUI  LOCAL AL COMUNEI DOLJEŞTI   din 28.10.2021  

Şedinţa  ordinară  a  Consiliului  local  al  comunei  Doljeşti  a  fost  convocată  prin  Dispoziţia  Primarului  comunei   nr.323  din  22  octombrie  2021  în
conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, pe data de 28.10.2021, orele 16,00, în sala de festivități
a Primăriei comunei Doljești.

Sunt prezenţi 13 din cei 15 consilieri ce formează în prezent Consiliul local al comunei Doljești. 
Dl consilier Hușanu Daniel-Dănuț este prezent prin aplicația electronică SKYPE.
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 ședinței ordinare din data de 28 octombrie  2021;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proceselor - verbale ale ședințelor extraordinare  ale Consiliului Local al comunei Doljeşti;
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului local al comunei Doljești, județul Neamț, în Consiliul de Administrație

al Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe Patrașcu”, sat Buruienești, comuna Doljești pentru anul școlar 2021-2022;
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Doljești, județul Neamț, în comisia pentru evaluarea și

asigurarea calității (CEAC) a Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe Patrașcu” sat Buruienești, pentru anul școlar 2021-2022;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în

trimestrul III pe anul 2021;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021 și modificarea listei de investiții;
7.  Proiect  de hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de alimentare  cu apă  și  de

canalizare nr. 48/2009 consolidat, prin Act Adițional;
8. Proiect de hotărâre referitor la aprobarea dreptului de uz a suprafeței de 13 mp din domeniul public al comunei reprezentând teren ocupat pentru

amplasare stâlpi Telekom;
9. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

Suplimentare ordine de zi:
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local in Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul Concursului pentru ocuparea

functiilor de director/director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Doljești.
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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. 81  aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28 octombrie  2021 15 13 2 13 * * * *

2. 82 aprobarea proceselor -  verbale ale ședințelor extraordinare  ale Consiliului
Local al comunei Doljeşti

15 13 2 13 * * * *

3. 83 desemnarea  a  doi  reprezentanți  ai  Consiliului  local  al  comunei  Doljești,
județul Neamț, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale ,,Gheorghe
Patrașcu”, sat Buruienești, comuna Doljești pentru anul școlar 2021-2022

15 13 2 13 * * * *

4. 84 desemnarea unui reprezentant al Consiliului local al comunei Doljești, județul
Neamț,  în comisia pentru evaluarea și  asigurarea calității  (CEAC) a Școlii
Gimnaziale ,,Gheorghe Patrașcu” sat Buruienești,  pentru anul școlar 2021-
2022

15 13 2 13 * * * *

5. 85 aprobarea  execuţiei  bugetare  pe  secţiunea  de  funcţionare  şi  secţiunea  de
dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul III pe anul 2021

15 13 2 13 * * * *

6. 86 aprobarea rectificării  bugetului  local  pe anul  2021 și  modificarea listei  de
investiții

15 13 2 13 * * * *

7. 87 modificarea  și  completarea  Contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 consolidat, prin Act
Adițional

15 13 2 13 * * * *

8. 88 aprobarea  dreptului  de  uz  a  suprafeței  de  13  mp  din  domeniul  public  al
comunei reprezentând teren ocupat pentru amplasare stâlpi Telekom

15 13 2 13 * * * *

9. 89 alegerea preşedintelui de şedinţă 15 13 2 13 * * * *
10. 90 desemnarea unui consilier local in Comisia de evaluare a probei de interviu,

din cadrul Concursului pentru ocuparea functiilor de director/director adjunct
din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Doljești

15 13 2 13 * * * *

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


