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NR. 2748 DIN 30.06.2022

MINUTA
~EDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DUMITRA
DIN DATA DE 30.06.2022

(

~edinta a fost convocata prin Dispozitia primarului comu11ei Dumitra nr.
139/23.06.2022 ~i co11vocatorul m. 2675/23.06.2022. La ~edinta au fost preze11ti
Primarul comu11ei Dumitra, Secretarul general al comunei Dumitra ~i toti cei 15
consilieri locali In functie; 13 consilieri au fost prezenti fizic 111 sala de ~edinte, iar
domnii Buhai Alexandru, Dene~ loan ~i Todora11 Marin au fost prezenti on line pe
grupul de WhatsApp "CONSILIERII LOCAL! DIN DUMITRA". DI. Buhai
Alexandru a resit sa aju11ga la ~edi11ta 111 momentul in care s-a luat In dezbatere
pu11ctul 2 de pe ordinea de zi.
DI. co11silier local Hurdea Flavius-Cali11-Utu, In calitate de pre~edinte de
~edinta, a supus la vot proiectul ordinii de zi, care a fost aprobat 111 u11animitate.
Proiectele de hotarare 111scrise pe ordi11ea de zi au fost dezbatute ~i supuse la
vot, astfel:
1. Proiectul de hotarare ru·. 6/10.02.2022 privi11d aprobarea PLANULUI DE
APARARE
IMPOTRIVA
INUNDATIILOR,
FENOMENELOR
HIDROMETEOROLOGICE PERICULOASE AVA.ND CA EFECT
PRODUCEREA
DE
!NUNDATII,
SECETA
HIDROLOGICA,
INCIDENTE/ACCIDENTE LA CONSTRUCTII HIDROTEHNICE,
POLUARI ACCIDENTALE PE CURSURILE DE APA, al Comitetului
local pentru situatii de urgenta Dumitra, pentru perioada 2022-2025, a fost
aprobat cu 15 voturi "pentru";
2. Proiectul de hotarare ru·. 27/18.04.2022 privind aprobarea depunerii cererii
de fi11antare ~i a devizului general estimativ pentru proiectul ,,Extindere
re/ea canalizare in comuna Dumitra, jude/ul Bistrifa-Nasaud" pentru
investitii publice In cadrul Programului National de Investitii ,,Anghel
Saligny" a fost aprobat cu 15 voturi "pentru";

3. Proiectul de hotarare nr. 35/02.06.2022 privind
desemnarca unor
rcprezentanii ai Consiliului local Dumitra in Comisia de evaluare a
ofertclor,
pentru conccsionarca prin licitatie publica a imobilului
DISPENSAR MEDICAL CORP B, situat in loc. Dumitra nr. J56-157,
comuna Dum itra, judetul Bistriia-Nasaud, inscris in CF m·. 27605 Dumitra,
nr. cad. 07605 - C2 si accesul la utilitati a acestei cladiri (acces imobil din
DN l 7C - pedestru si cu autotudsme, apa, curent electric, agent tcrmic ccntrala tcrmica pe lemn) in vcdcrca rcalizarii de activitati medicate de
spccialitatc, s-a aprobat astfel: fiind vorba de o hotararc cu privirc la
pcrsoanc, conform prcv. art. 139(6)-( J 0) pentru exercitarea votului secret
s-au folosit bulctinc de vot. Domnii Buhai J\lcxandru, Valcan GrigorcDaniel ~i 13riciu Viorel-Marcel au obpnut 12 voturi "pentrLi>'; di. Pop Nistor
a obtinut I l voturi "pcntru" ~i un vol "impotriva"; un buletin de vot a fost
"nul", iar domnii Dene~ Toan ~i Todoran Marin nu au putut vota, deoarece au
fost prezenp on-line.
$edinta a fost transmisa Jive pe pagina de face book a institutiei, respecti v
primariadumitra.ro, incepand cu ora 15.00.
Conform prevcderilor art. l l din Legea m. 52/2003 privind transparenta
dccizionala 1n administratia publica, cu modificarile ~i complctarile ulterioarc,
prezenta minuta se afi~caza la sediul Primariei comunei Dumitra ~i pe site-ul
primariadumitra. ro.
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