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MINUTA
Ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Dumitrița
din data de 14.09.2017
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Dumitrița a fost convocată prin
Dispoziţia nr.287/2017, 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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiţii "MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC STRADAL SI
PIETONAL IN COMUNA DUMITRITA ".
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de referinţă al masei
lemnoase pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a unităţilor
administrativ-teritoriale.
3.Proiect de hotărâre privind stabilirea destinatiei si a preţului maselor lemnoase inventariate
conform APV 448 TC Pescosu, APV nr. 449 SR Blidireasa, APV nr. 444 SR Strâmtu, APV
Nr.411 IG Fundoaia şi a Proceselor verbale de constatare si predare in gestiune a materialului
lemnos taiat ilegal numar sumal 452774 si 452784.
4.Diverse
În şedinţă au fost dezbătute şi aprobate următoarele hotărâri :
1.Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii
"MODERNIZAREA SI EFICIENTIZAREA ILUMINATULUI PUBLIC STRADAL SI PIETONAL
IN COMUNA DUMITRITA ".
2.Hotărâre privind aprobarea Metodologiei de calcul a preţului de referinţă al masei lemnoase pe
picior care se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a unităţilor administrativteritoriale.
3.Hotărâre privind stabilirea destinatiei si a preţului maselor lemnoase inventariate conform
APV 448 TC Pescosu, APV nr. 449 SR Blidireasa, APV nr. 444 SR Strâmtu, APV Nr.411 IG
Fundoaia şi a Proceselor verbale de constatare si predare in gestiune a materialului lemnos taiat
ilegal numar sumal 452774 si 452784.
4. Hotărâre privind majorarea salariului de bază pentru pentru doi funcţionari publici de execuţie
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Dumitrița.
SECRETAR,
Morariu Ioan Cristian

