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MTNUTA

~EDINTEI ORDINARE A CONSTLIULUI LOCAL DUMTTRA
DIN DATA DE 30.09.2022
~edinta a fost convocata prin Dispozilia primarului comunei Dumitra nr.
200/23.09.2022 ~i convocatorul nr. 4202/23.09.2022. La ~edinta au fost prezenti Primarul
comunei Dumitra, Secrctarul general al comunci Dumitra ~i toli cei 15 consi lieri locali Tn
funclie; 14 consilieri au fost prezenii fizic 111 sala de ~edinie, iar domnul Todoran Marin a
fost prezent on line pe grupul de WhatsApp "CONSILIERII LOCAL! DIN DUM ITRA"
(conform extrasului de pe whatsapp, ata~at prezentei).
Proiectele de hotarare t'nscrisc pc ordinea de zi au fost dczbatute ~i supuse la vot,
astrel:
1. Proiectul de hotarare nr. 45/25.07.2022 privind aprobarea Regul amentului de
organizare si functionare al Consil iului Local al comunei Dumitra, judetul BistritaNasaud, a fost aprobat cu 15 voturi "pentrn";
2.Proicctul de hotadi re nr. 47/08.08.2022 pl'ivind modificarea Regulamcntului
de acordare a ajutoarelor de urgenta familiilor sau persoanelor singure, conform
Legii nr. 416/2001 privinct venitul minim garantat, aprobat prin Hotararea
ConsiJiului Local Dumitra nr. 27/30.07.2020 a fost aprobat cu J 5 voturi "pentrn";
3. Proiectul de hotarare 111·. 54/26.09.2022 privind rectificarea bugetului local de
venituri ~i cheltuieli al comunei Dumitra pentru anul 2022 a fost aprobat cu 14 voturi

(

"pentru" ~i o "abiinere" (domnul consilier Todoran Marin); acest proiect a fost introdus
ulterior pe ordinea de zi, Tntrucat 1n data de 26.09.2022 s-a primit adresa nr.
3966/26.09.2022 a AJFP B-N referitoare la sume recensamant conform HG ru·.
11 56/2022, fiind urgenta cuprinderea acestor sume tn bugetul local ~i efcctuarea platii
recenzorilor.
~edinta a fost transmisa live pe pagina de facebook a institutiei, respectiv
primariadumitra.ro, tncepand cu ora 13.00.
Conform prevederilor art. 11 din Legca nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala :in administratia publica, cu modificarile ~i completarile ulterioare, prezcnta
minuta se afi~eaza la scdiul Primariei comunei Dumitra ~i pe site-ul primariadumitra.ro.
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