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MINUTA
Ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Dumitrița
din data de 28.12.2016
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Dumitrița a fost convocată prin
Dispoziţia nr.337/2016, emisă de Primarul Comunei Dumitrita .
La şedinţă au participat 12 consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie.
Ordinea de zi a sedinţei a fost:
1.Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei
Dumitrita.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei
Dumitriţa la 28.12.2016.
3.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi
juridice din comuna Dumitrița în anul 2017.
4.Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale speciale, datorate de către persoanele fizice
şi juridice din comuna Dumitrița, pentru anul 2017.
5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc
domeniul public al comunei Dumitrita.
6.Proiect de hotărâre privind acordarea incredintarii mandatului special, domnului Uchrenciuc
Ilie Vasile, avand calitatea de Primar al comunei Dumitrița, in vederea exprimarii votului in
Adunarea Generala a Asociatiei, cu privire la cererea de retragere unilaterala a Comunei
Chiochis, prin Consiliul Local al Comunei Chiochis, din cadrul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul BistritaNasaud.
7.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dumitrița Nr.
18 din 09.03.2016 privind stabilirea destinației și a preţului maselor lemnoase inventariate
conform APV Nr. 921983 Blidireasa și APV Nr.756754 Fundoaia.
8.Diverse
În şedinţă au fost dezbătute şi aprobate următoarele hotărâri :
1.Hotărârea nr.82 privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei
Dumitrita.
2.Hotărârea nr.83 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al comunei
Dumitriţa la 28.12.2016.

3. Hotărârea nr.84 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice
şi juridice din comuna Dumitrița în anul 2017.
4. Hotărârea nr.85 privind stabilirea taxelor locale speciale, datorate de către persoanele fizice
şi juridice din comuna Dumitrița, pentru anul 2017.
5. Hotărârea nr.86 privind modificarea și completarea inventarului bunurilor ce alcătuiesc
domeniul public al comunei Dumitrita.
6. Hotărârea nr.87 privind acordarea incredintarii mandatului special, domnului Uchrenciuc Ilie
Vasile, avand calitatea de Primar al comunei Dumitrița, in vederea exprimarii votului in
Adunarea Generala a Asociatiei, cu privire la cererea de retragere unilaterala a Comunei
Chiochis, prin Consiliul Local al Comunei Chiochis, din cadrul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara pentru Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul BistritaNasaud.
7. Hotărârea nr.88 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Dumitrița Nr.
18 din 09.03.2016 privind stabilirea destinației și a preţului maselor lemnoase inventariate
conform APV Nr. 921983 Blidireasa și APV Nr.756754 Fundoaia.
8. Hotărârea nr.89 privind aprobarea ,, Programului anual al Achizițiilor Publice pentru anul
2017”.

SECRETAR,
Morariu Ioan Cristian

