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ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA DOLJEŞTI
617160 - DOLJEŞTI, Tel/fax 0233/780514, 0233/780756

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro; e-mail: contact@primariadoljesti.ro
Înregistrată cu nr. 113003/16.12.2022

MINUTA ŞEDINŢEI  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI  LOCAL AL COMUNEI DOLJEŞTI   din 16.12.2022  

Şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Doljeşti a fost convocată prin  Dispoziţia Primarului comunei  nr.424 din 12 decembrie 2022 în
conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, pe data de 16.12.2022, orele 16,00, în sala de festivită iț
a Primăriei comunei Dolje ti.ș

Sunt prezenţi to i consilierii, din cei 15 consilieri ce formează în prezent Consiliul local al comunei Dolje ti. ț ș
Preşedintele şedinţei, D-na FUNINGĂNĂ DORINA a propus şi consiliul local a aprobat ordinea de zi i suplimentarea ordinii de zi:ș
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a edin ei extraordinare din data de 16 decembrie 2022;ș ț
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de 29 noiembrie 2022;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare şi denumirile unităţilor de învăţământ de pe raza teritorială a comunei Dolje ti pentru anul şcolarș

2023-2024;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2022 i a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sauș

parţial din venituri proprii pe anul 2022 ;
5. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei în procent de 5,1%, a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2023, conform Legii nr.

227/2015 privind Codul Fiscal
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualiza i i a devizului general actualizat  pentruț ș

obiectivul de investi ii „Modernizare drumuri săte ti în  comuna Dolje ti, jude ul Neam  – 7946 m, aprobat pentru finan are prin Programul Na ional deț ș ș ț ț ț ț
Investi ii „Anghel Saligny”, precum i a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finan ate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului;ț ș ț

Suplimentare ordine de zi:
7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării listei de investi ii aferentă bugetului de venituri i cheltuieli al comunei Dolje ti,  pentru anul 2022.ț ș ș

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. 114 aprobarea ordinii de zi a edin ei extraordinare din data de 16 decembrieș ț 15 15 * 15 * * * *
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2. 115 aprobarea procesului - verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al

comunei Doljeşti din data de 29 noiembrie 2022
15 15 * 14 * 1 1 *

3. 116 aprobarea reţelei şcolare şi denumirile unităţilor de învăţământ de pe raza
teritorială a comunei Dolje ti pentru anul şcolar 2023-2024ș

15 15 * 15 * * * *

4. 117 aprobarea  rectificării  bugetului  local  pe  anul  2022  i  a  bugetuluiș
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe anul 2022

15 15 * 15 * * * *

5. 118 privind  indexarea  cu  rata  inflaţiei  în  procent  de  5,1%,  a  impozitelor  si
taxelor locale pentru anul fiscal 2023, conform Legii nr. 227/2015 privind
Codul Fiscal

15 15 * 14 1 * 1 *

6. 119 aprobarea  studiului  de  fezabilitate,  a  indicatorilor  tehnico-economici
actualiza i i a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investi iiț ș ț
„Modernizare drumuri săte ti în  comuna Dolje ti, jude ul Neam  – 7946 m,ș ș ț ț
aprobat  pentru  finan are  prin  Programul  Na ional  de  Investi ii  „Anghelț ț ț
Saligny”, precum i a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finan ateș ț
de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

15 15 * 15 * * * *

7. 120 aprobarea modificării  listei  de investi ii  aferentă bugetului  de venituri  iț ș
cheltuieli al comunei Dolje ti,  pentru anul 2022ș

15 15 * 14 1 * 1 *

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


