
ROMANIA 
JUDEŢUL BACĂU  
COMUNA DOFTEANA 
PRIMAR,                

  DISPOZIŢIA   nr. 93 

                               din  6 februarie 2023 
           privind convocarea Consiliului local al comunei Dofteana, în şedinţă extraordinară  
            cu convocare de îndată, pentru data de    07 februarie  2022,  ora 9.00 
 
 
                             Primarul comunei Dofteana, judeţul Bacău; 
                             În temeiul art. 133 (1) art. 134 (4) (5), art. 135, 136   şi ale art. 155 din 
Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019, privind Codul Administrativ; 
 
 

                          D I S P U N : 
                  Art.1 Pentru interesul locuitorilor comunei Dofteana, Consiliul local al 

comunei Dofteana, judeţul Bacău, se convocă în şedinţă extraordinară, cu convocare de îndată în 
ziua de  07 februarie  2022,  ora 9.00,  la sediul Primariei  comunei Dofteana, comuna 
Dofteana,  cu următorul, 
                                Proiect al  ordinii de  zi:  
 
                  1/27. Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru o perioadă 
de 3 luni, respectiv   februarie, martie şi aprilie 2023. 

Iniţiator Primar- Comisia juridica 
                 2/28. Proiect de hotarare  privind stabilirea mandatului special al reprezentantului 
legal al Unității Administrativ- teritoriale comuna DOFTEANA,  pentru ședința Adunării Generale a 
Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 27.02.2023 . 
           Iniţiator Primar- Comisia juridica. 
       3/29. Proiect de hotarare privind stabilirea sumei de 15.000 lei, reprezentand 
cotizatia anuală pe   care UAT  Dofteana, trebuie să o vireze  in contul GAL Valea Muntelui,  pentru 
anul 2023. 
    Iniţiator Primar- Comisia buget. 
     4/30. Proiect de hotarare privind susţinerea financiară  pentru reamenajarea 
imobilului achizitionat în luna octombrie 2016, situat în localitatea Targu-Ocna, strada 
Crizantemelor nr. 26, cu destinaţia de ASEZAMANT SOCIAL-FILANTROPIC – SFANTUL 
IERARH NECTARIE TAUMATURGUL – TARGU-OCNA. 

   Iniţiator Primar- Comisia invatamant. 
                5/31. Proiect de hotarare  privind alocarea unei sume de 100.000 lei din bugetul 

local, pentru susţinerea financiară şi materială  a Parohiei  Ortodoxe Cucuieţi, „Naşterea Maicii 

Domnului”, pentru continuarea   lucrarilor de pictură in interiorul bisericii, lucrari incepute in  

cursul anului 2021. 

  Iniţiator Primar- Comisia invatamant. 
      6/32. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de 100.000 lei din bugetul 

local, pentru reabilitarea lacasului  de cult (grup sanitar) a Parohiei  Ortodoxe Dofteana I  
,,Adormirea Maicii Domnului” .    

 Iniţiator Primar- Comisia invatamant. 
      7/33. Proiect de hotarare privind  alocarea unei sume de 200.000 lei din bugetul 

local,pentru susţinerea financiară şi materială  a Parohiei  Ortodoxe DofteanaII ,„SF.CUVIOASA 

PARASCHEVA”–„NAŞTEREA SF.IOAN BOTEZATORUL”-„SF. EFREM CEL NOU”, pentru lucrarile de 

pictură in interiorul bisericii.   

   Iniţiator Primar- Comisia invatamant. 



              8/34. Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de 10.000  lei din bugetul local, 

pentru achizitia unui clopopt  electronic Parohiei Romano-catolice   “Inaltarea Sfintei Cruci”  

Bogata.  

 Iniţiator Primar- Comisia invatamant. 
              9/35. Proiect de hotarare privind finanţarea din bugetul local cu suma estimată de 
900.000 lei, fara TVA, pentru reparatia şi consolidarea  malului stâng aval Pârâul Doftenita, Pod 
Mihăieşi, sat Stefan Vodă, strada Ştefan Cel Mare, pe o lungime de aproximativ 120 metri, din 
domeniul public al comunei in suprafaţă de 664 m.p. curti construcţii, inscris in Cartea funciară 
nr. 63478 . 

   Iniţiator Primar- Comisia buget 
    10/36. Proiect de hotarare  privind aprobarea însușirii Raportului de evaluare imobiliară 
pentru aprobarea achiziţiei-cumpărării unui teren cu suprafaţa de 1.587 m.p., situat pe strada 
Izvorului, nr. 8, nr. cadastral 64945 sat Bogata, comuna Dofteana, teren  arabil și propunerea a 
2 reprezentanți din Consiliul Local al Comunei Dofteana să facă parte din comisia de negociere și 
evaluare. 

     Iniţiator Primar- Comisia buget 
              11/37. Proiect de hotarare   privind  inițierea investiției „Construire drum legătură DN 
12A – strada Bradului, Tronson II, sat Bogata, comuna Dofteana, județul Bacău” și aprobarea 
finanțării acesteia de la bugetul local al comunei Dofteana. 

     Iniţiator Primar- Comisia buget 
              12/38. Proiect de hotarare privind încheierea unui contract cu o firmă de prestări 
servicii, cu obiect de activitate servicii artistice realizate de către un profesor-instructor artistic –
pentru dezvoltarea abilităților muzicale- interpretare vocală și instrumentală în rândul tinerilor 

din comuna Dofteana, în vederea realizării unei formații artistice .
 Iniţiator Primar- Comisia invatamant 
     13/39. Proiect de hotarare privind finantarea de la bugetul local cu suma de 50.000 
lei, fara TVA,  pentru achizitia  “Servicii   veterinare de ecarisaj de pe domeniul public al comunei 
Dofteana”. 

 Iniţiator Primar- Comisia buget 
              14/40. Proiect de hotarare privind iniţierea procedurii de  extindere/ revizuire a 
sistemului public de iluminat stradal, prin achiziționarea de lămpi cu led, achiziția și montarea de 
stâlpi,  înlocuirea și montarea  lămpilor arse și degradate  pe toate străzile comunale,   care vor 
fi  finanțate cu sume din bugetul local al comunei Dofteana.  
              Iniţiator Primar- Comisia buget 
              15/41. Proiect de hotarare privind  ”Dotarea cu mobilier, materiale didactice și 

echipamente digitale a Școlii Gimnaziale ”Scarlat Longhin”, comuna Dofteana, județul Bacău” în 

cadrul Planului Național de Reziliență și Redresare” .  

                Iniţiator Primar- Comisia invatamant 

                   Art.2 Materialele înscrise pe Proiectul ordinii de zi, vor fi puse la dispoziţia 
consilierilor locali în sistem electronic şi transmise fiecăruia prin adresă de e-mail, cu indicarea 
comisiilor de specialitate, pentru avizarea proiectelor de hotărari, precum şi invitaţia consilierilor  
de a formula şi depune amendamente  asupra  proiectelor de hotărari.  
                  Art.3 Secretarul comunei se va îngriji de convocarea şedinţei, pregătirea 
materialelor, iar doamna Harbu Elena-Luminiţa va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
primăriei, publicarea pe site-ul instituţiei http://www.primariadofteana.ro/, precum şi în 
Monitorul Oficial Local. 
 
 Primar,                Contrasemnează pentru legalitate, 

     Ec. IOAN BUJOR      Secretarul general al comunei Mariana  SPOIALĂ 
 
 

                                               Comunic.cf. art. 197(1) Inst.Pref._______________ 
                                               Comunic.cf. art. 528(6) lit.”a”. Harbu Elena-Luminiţa 
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