CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUMITRA
ROMANIA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD, Localitatea DUMITRA, nr. 140
primariadumitra.ro , tel. 0263/380018 ; fax : 0263/380140, dumitra@bn.e-adm.ro

NR. 4754 DIN 31.10.2022

MINUTA
~EDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DUMITRA
DIN DATA DE 31.10.2022

~edinta a fost convocata prin Dispozitia primarului comunei Dumitra nr.
220/25 .10 .2022 ~i convocatorul nr. 4614/25. IO .2022. La ~edinta au fost prezenti Primarul
comunei Dumitra, Secretarul general al comunei Dumitra ~i toti cei 15 consilieri locali ill
functie; ill data de 26.10.2022 a fost suplimentata ordinea de zi cu 1nca doua proiecte de
hotarare, conform suplimentului de convocator nr. 4666/26.10.2022.
Proiectele de hotarare 1nscrise pe ordinea de zi au fost dezbatute ~i supuse la vot,
astfel:
1. Proiectul de hotarare nr. 52/07.09.2022 privind atribuirea de denumiri
strazilor din comuna Dumitra, jud. B-N, a fost aprobat cu 14 voturi "pentru" ~i o
"abtinere"(dl. Todoran Marin);
2.Proiectul de hotarare nr. 56/03.10.2022 privind actualizarea datelor unor
bunuri atestate ca apartinand domeniului public al comunei Dumitra, jud. B-N, a
fost aprobat cu 14 voturi "pentru" ~i o "abtinere"(dl. Todoran Marin);
3. Proiectul de hotarare nr. 38/09.06.2022 privind declararea ca bunuri de uz ~i
interes public local a unor imobile, 'in vederea 'inscrierii 'in cartea funciara a
dreptului de proprietate publica definitiva in favoarea comunei Dumitra, jud. B-N, a
fost aprobat cu 14 voturi "pentru" ~i o "abtinere"(dl. Todoran Marin);
4. Proiectul de hotarare nr. 61/26.10.2022 privind rectificarea bugetului local de
venituri ~i cheltuieli al comunei Dumitra, pe anul 2022 a fost aprobat cu 12 voturi
"pentru" si 3 "abtineri" (domnii Dene~ loan, Maitita Paul-Viorel ~i Todoran Marin); acest
proiect a fost introdus ulterior pe ordinea de zi, illtrucat in data de 26.10.2022 s-a publicat
in Monitorul oficial al Romaniei HG nr. 1306/2022 privind alocarea unei sume din
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvemului, prevazut in bugetul de stat pe anul
2022, pentru unele unitati administrativ-teritoriale, prin care s-a alocat Comunei Dumitra
suma de 200 mii lei, fiind urgenta cuprinderea acestei sume in bugetul local ~i efectuarea
platilor;
5.Proiectul de hotarare nr. 62/26.10.2022 privind aprobarea studiului de
fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici ~i a devizului general
pentru
obiectivul de investitii ,,MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA DUMITRA,
JUDETUL BISTRITA-NASAUD", aprobat pentru finantare prin Programul
national de investitii ,,Anghel Saligny", precum ~i a sumei reprezentand categoriile
de cheltuieli finantate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului a fost aprobat

cu 14 voturi ,,pentru,, ~i o ,,abtinere,,(di. Todoran Marin); acest proiect a fost introdus
ulterior pe ordinea de zi, intrucat 'in data de 26. l 0.2022 s-a primit adresa nr.
56/26.10.2022 de la Centru! de Consultanpi, Management ~i Investitii Bistrita SRL prin
care au fost prezentate documentc!e solicitate de MDLPA pentru 1ncheicrea contractului
de ftnantarc prin programul Anghel Sal igny, respectiv hotararea consi liu!ui local privind
aprobarea studiu!ui de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici ~i a devizului
general pentru obiectivul de investitii ,,MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA
DUMITRA, JUDETUL BISTRITA-NASAUD,,, aprobat pentru ftnantare prin Programul
national de investitii ,,Anghel Saligny", precum ~i a sumei reprezentand categorii!e de
cheltuieli finantatc de la bugetu11ocal pentru realizarca obiectivu!ui.
~edinta a fost transmisa live pe pagina de facebook a institutiei, respcctiv
primariadum itra.ro, incepand cu ora 15.30.
Conform prevcderilor art. 11 din Legca nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala m administrapa pub!ica, cu modiftcari!e ~i completari le u!terioarc, prczenta
minuta se afi~eaza la sediu l Primarici comunei Dumitra ~i pe site-ul primariadumitra.ro.
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