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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BOTOŞANI 

MUNICIPIUL BOTOŞANI 

CONSILIUL LOCAL 

 

MINUTA 

şedinţei odinare  a Consiliului Local al  Comunei Dobarceni  din data  

 de 9 11 2020 

 

Sunt   prezenti toti  cei 11 consilieri  locali. 

              Ordinea de zi  este :      

            1.Aprobarea procesului verbal al sedintei anterioare 

2. Alegerea presedintelui de sedinta 

3.  Depunerea jurământului de către cei 2 consilierii declaraţi aleşi,  ale căror 

mandate au fost validate de  judecătorie (dl Iacob Mihai si Mantaluta Puiu) 

 4.Alegerea comisiilor de specialitate 

5 Proiect de hotarare privind organizarea comisiei de validare a procedurilor de vot secret 

6. Alegerea viceprinarului. 

7 . Aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei 

DOBÂRCENI 

8. PROIECT DE HOTĂRÂREprivind acordarea unui mandat special reprezentantului unității 

administrativ – teritoriale DOBARCENI în Adunarea Generală a Asociaților  

ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local 

DOBÂRCENI în Adunarea Generală  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

BOTOŞANI 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind  numirea reprezentantului C.L. in consiliul de 

administratie al scolii Dobarceni 

11 PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea proiectului de hotarare privind organizarea 

retelei de invatamant in comuna . 

. se adopta urmatoarele hotarari : 

Hotararea  nr 23 privind alegerea presedintelui de sedinta  

Horararea nr 24 /9 11 2020 privind comisii de specialitate care au urmatoarea componentă:  

I.Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finanţe, 

administrarea domeniului public şi privat al comunei,agricultura, urbanism,gospodarire 

comunala,protectia mediului,servicii si control:  

CHITEALA NICULINA.MATIECU MARCEL.IACOB  MIHAI,LIVINSCHI RADU 

CIOCOIU MIHAI 

  II. Comisia pentru administratie publica locala,juridica,apararea ordinii si linistii 

publice,a drepturilor cetatenilor; 
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HODAN SIMION,PROFIREANU NICULINA,HODAN NECULAI 

III. Comisia pentru invatamant,sanatate,cultura,protective sociala,activitati sportive si 

de agreement 

ILIECU MONICA,MANTALUTA PUIU,MANDRIC MARIN 

                Hotararea nr 25 privind organizarea comisiei de validare a procedurilor de vot 

secret 

Hotararea nr .26/ 9 11   2020    privind   alegerea dl Matiescu Marcel  viceprimar  

Hotararea nr .27 /9 11   2020    privind . Aprobarea Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului Local al Comunei DOBÂRCENI 

 

Hotararea nr .28 /9 11   2020   HOTĂRÂREprivind acordarea unui mandat special 

reprezentantului unității administrativ – teritoriale DOBARCENI în Adunarea Generală a 

Asociaților ADI ,,Ecoproces’’ Botoșani.  

Hotararea nr .29 /9 11   2020   privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local 

DOBÂRCENI în Adunarea Generală  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

BOTOŞANI. 

  

Hotararea nr .30 /9 11      2020    privind   numirea reprezentantului C.L. in consiliul 

de administratie al scolii Dobarceni ( dna Iliescu Monica  

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, minuta se va publica pe site-ul propriu al Primăriei 

Dobarcni . 

 

 

  Preşedinte de şedinţă                                                                       Secretar   general                                         

   Iliescu Monica    

                          Cimbru Liliana 

 


