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MINUTA
Ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei Dumitrița
din data de 24.05.2017
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Comunei Dumitrița a fost convocată prin
Dispoziţia nr.120/2017, emisă de Primarul Comunei Dumitrita .
La şedinţă au participat 10 consilieri din totalul de 12 consilieri în funcţie.
Ordinea de zi a sedinţei a fost:
1.Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Muthi MariusMarinel, în Consiliul local al comunei Dumitrița
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea/respingerea condițiilor de încheiere a Actului adițional
nr. 3 la Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare.
3.Proiect de hotărâre privind acordarea încredințării mandatului special, domnului Uchrenciuc
Ilie Vasile, având calitatea de Primar al comunei Dumitrița, în vederea exprimării votului în
Adunarea Generală a Asociației, cu privire la cererea de aderare a Comunei Chiochis, prin
Consiliul Local al Comunei Chiochis, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru
Servicii de Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud.
4.Proiect de hotărâre privind stabilirea pretului de pornire a licitației privind vânzarea către
agenții economici a lemnului de lucru rezultat în urma exploatării masei lemnoase inventariate
conform APV Nr. 335 P2 Blidireasa
5.Diverse
În şedinţă au fost dezbătute şi aprobate următoarele hotărâri :
1.Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Muthi Marius-Marinel, în
Consiliul local al comunei Dumitrița.
2.Hotărâre privind aprobarea/respingerea condițiilor de încheiere a Actului adițional nr. 3 la
Contractul de achiziție publică a serviciului public de salubrizare.
3.Hotărâre privind acordarea încredințării mandatului special, domnului Uchrenciuc Ilie Vasile,
având calitatea de Primar al comunei Dumitrița, în vederea exprimării votului în Adunarea
Generală a Asociației, cu privire la cererea de aderare a Comunei Chiochis, prin Consiliul Local
al Comunei Chiochis, in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Servicii de
Alimentare cu Apa si de Canalizare in judetul Bistrita-Nasaud.
4.Hotărâre privind stabilirea pretului de pornire a licitației privind vânzarea către agenții
economici a lemnului de lucru rezultat în urma exploatării masei lemnoase inventariate conform
APV Nr. 335 P2 Blidireasa.
SECRETAR,
Morariu Ioan Cristian

