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RAPORTUL
PRIMARULUI
PRIVIND STAREA
ECONOMICĂ, SOCIALĂ
ȘI DE MEDIU
A COMUNEI DOLJEŞTI
PE ANUL 2019
Cuvânt înainte
În conformitate cu articolul 225(3) din Ordonanța de
urgență nr. 57/2019/03.07.2019 de aprobare a CODULUI
ADMINISTRATIV și art. 5 (3) din Legea nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările
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şi completările ulterioare, Primarul are obligația să întocmească și să prezinte public, anual, raportul
privind activitatea socială, economică și de mediu, din anul precedent.
Raportul pe care îl prezint azi îl consider, înaintea cerinţei impuse de lege, datoria mea morală
de a aduce la cunoștinţa cetățenilor activitatea desfaşurată împreună cu salariaţii instituţiei,
străduindu-mă să realizez conform datelor furnizate şi centralizate, o radiografie fidelă, mai puţin
formală, a modului în care au fost cheltuiţi banii publici, în scopul înfăptuirii obiectivelor din
programul cu care m-am angajat faţă de cetăţeni. Alături de dezbaterile publice și întâlnirile cu
cetățenii la diferite ocazii, lucrarea de faţă este un instrument prin care se pun la dispoziţia cetăţenilor
date concrete despre activitatea administrației publice locale și despre modul cum au fost folosiţi banii
publici, în anul 2019.
Preocuparea principală a administraţiei locale a comunei Doljeşti în anul 2019 a fost
gestionarea eficientă şi asigurarea bunăstării cetăţenilor, acţionându-se în mod responsabil, prin
dezvoltarea de politici şi proiecte, pentru o administraţie publică locală eficientă în folosul
cetaţeanului, cu respectarea strictă a legalității, utilizând în acest scop toate resursele disponibile ale
Consiliului Local și aparatului de specialitate al primarului, începând cu cele financiare și materiale
și nu în ultimul rând, resursele umane – un aparat de lucru specializat în majoritatea domeniilor de
activitate ale comunei Doljești. În acest sens a existat și există o strânsă colaborare între
compartimentele de specialitate, sub coordonarea primarului, așa încât cetățenii să aibă o reală
reprezentare și cu instituțiile publice locale, județene, naționale, cu societatea civilă și întreprinzătorii
privați.
Economic, administrația publică locală trebuie să asigure dezvoltarea continuă a localită ții, și
îmbunătățirea situației sociale a locuitorilor ei. Identificarea proiectelor prioritare ale comunei și
atragerea fondurilor necesare implementării acestor proiecte sunt preocupările principale ale
primarului. Dezvoltarea economică a comunei presupune înainte de toate rezolvarea problemelor de
infrastructură locală, în special modernizarea drumurilor, asigurarea utilităților de strictă necesitate
în toata aria locuită și locuibilă - apă și canalizare, iluminat public, salubrizare, gaze naturale –
modernizarea unităților de învățământ și cultură, asigurarea unor facilită ți poten țialilor investitori
economici în domeniul productiv și a altor domenii care au o contribu ție majoră la crearea locurilor
de muncă și a dezvoltării economice a comunei.
Raportul Primarului este un material de analiză ce cuprinde informa ții despre activitatea din
anul precedent, a modului cum au fost gestionate fondurilor publice, o sinteză a proiectelor derulate și
o perspectivă asupra strategiei de dezvoltare a comunei. De asemeni pentru cetă țeni considerăm că
materialul supus dezbaterii va reprezenta un instrument de cunoa ștere și informare corectă a
comunității noastre cu privire la activitatea desfășurată în anul 2019. Asigurarea accesului la
informații de interes public, consultarea cetățenilor cu privire la deciziile fundamentale,
îmbunătățirea muncii funcționarilor publici și a personalului contractual, fluidizarea procesului de
luare a deciziilor sunt preocupări constante pe care le parcurgem an de an.
ȘOICAN IOSIF
PRIMARUL COMUNEI DOLJEȘTI
Bugetul de Venituri şi Cheltuieli
Politica fiscală şi bugetară:
Compartimentul Contabilitate Buget
Atribuţiile angajaţilor sunt cele prevăzute de actele normative în vigoare privind activitatea de
buget – contabilitate. Acestea sunt:
- respectarea metodologiei legale de elaborare a proiectului bugetului local al comunei Doljeşti;
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întocmirea de studii de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării unor
împrumuturi în vederea realizării unor acţiuni şi lucrări publice, urmărind contractarea, garantarea şi
rambursarea acestora la termenele scadențe;
- întocmirea raportului anual de încheiere al contului de execuție bugetară;
organizarea activităţilor de înregistrare contabilă a documentelor economico-financiare şi de
gestiune a patrimoniului, cu respectarea normelor metodologice a Ministerului Finanţelor Publice şi a
legii contabilităţii în vigoare;
întocmirea notelor justificative privind solicitarea de subvenţii de la bugetul de stat şi de
sume defalcate din TVA;
efectuarea de încasări și plaţi în numerar pentru persoane fizice şi juridice pe bază de
documente legal întocmite;
întocmirea ordinelor de plată pentru virarea la buget a impozitului pe salariu, CAS, fond
șomaj, fond de sănătate, etc.
atribuţii în temeiul Legii contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările
ulterioare;
Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost aprobat de Consiliul Local, la data de 14
februarie, astfel:
- Venituri : 9.216.400 lei
- Cheltuieli : 9.664.411 lei
In cursul anului, bugetul local a suferit 4 rectificări (16.09.2019; 30.09.2019; 29.10.2019;
10.12.2019), aprobate prin hotărâri ale consiliului local.
Conform art. 49, alin(12) din Legea 273/2006 trimestrial/semestrial se supune spre analiză și
aprobare autorității deliberative, execuția bugetelor proprii întocmind rapoarte de specialitate privind
aprobarea contului de execuţie a exerciţiului bugetar pe anul 2019, conform HCL nr.16/28.01.2019,
contului de execuție pe trimestrul l 2019 aprobat prin HCL nr.38/23.04.2019, contului de execuție pe
trimestrul al ll-lea aprobat prin HCL nr.62/26.07.2019, precum și contul de execuție pe trimestrul al llllea conform HCL nr.88/31.10.2019.
Anexez conturile de execuție la venituri și cheltuieli pe anul 2019:
Nr.crt Denumire indicatori
Prev.buget.def.
Încasări
Procent
TOTAL VENITURI
9.216.400
9.664.411 109,52
1
Impozit trans.propr.imobiliare
2.000,00
1.600,00
16,92
2
Cote defalcate din impozit venit
384.000,00
433.031,00
99,02
3
Sume alocate din cote defalcate
733.400,00
733.391,00
100
4
Impozit pe cladiri persoane fizice
125.000,00
131.526,00 108,77
5
Impozit sit axe cladiri pers.juridice
15.000,00
21.673,00 128,95
6
Impozit pe teren persoane fizice
105.000,00
103.441,00
75,99
7
Impozit si taxa teren pers.juridice
1.000,00
1.672,00
89,50
8
Impozit pe teren extravilan
120.000,00
125.759,00 100,58
9
Sume def. TVA pt.ch.descentraliz.
331.000,00
330.289,00
98,59
10
Sume def.TVA pt.echilibr.BL
5.753.000,00 5753.000,00
100
11
Impozit TMT persoane fizice
145.000,00
171.081,00
78,90
12
Impozit TMT persoane juridice
27.000,00
24.262,00
99,20
13
Taxe si tarife pt.elib.de licente
20.000,00
21.721,00
69,68
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Nr.crt
1
2
3
4
5
6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Alte taxe pe utilizarea bunurilor
15.000,00
15.312,00 108,25
Alte impozite si taxe
10.000,00
6.502,00
34,45
Venituri din concesiuni
20.000,00
17.020,00
65,37
Venituri din prestari servicii
15.000,00
14.004,00 105,33
Taxe extrajudiciare de timbru
10.000,00
7.635,00
69,21
Venituri din amenzi si alte sanct.
170.000,00
165.556,00
68,52
Taxe speciale
5.000,00
10.105,00
35,73
Alte venituri
1.000,00
480,00
Subventii pentru acordarea ajut.
80.000,00
48.307,00
Sume alocate din bugetul AFIR
540.000,00 1.001.027,00
42,81
Sume primite ANCPI
17.000,00
15.480,00
Cont execuție cheltuieli 2019
COD
Prev. bug.def. Plăți efectuate Real. %
Total cheltuieli 2019
14.381.400,00
12.903.385,72
89,72
TOTAL CAPITOL 51.00 ADMINISTRATIE
4.021.000,00
3.646.861,16
90,69
510000100000-cheltiueli personal
1.490.000,00
1.435.428,00
96,33
510000200000-cheltuieli materiale
415.000,00
305.083,60
73,51
510000550000-transferuri asociatii intercomunit.
20.000,00
16.187,00
80,93
510000590000-alte cheltuieli
91.000,00
33.918,00
37,27
510000710000- cheltuieli de capital
2.005.000,00
1.859.178,49
92,72
510000850000-plati efectuate in anii prece-2.933,93
Denti si recuperate in anul curent
TOTAL CAPITOL 54.00 ALTE SERVICII
121.000,00
0.00
PUBLICE GENERALE
540000500000 Fond de rezerva bugetara la
121.000,00
0,00
dispozitia autoritatilor locale
TOTAL CAPITOL 61.00 ORDINE PUBLICA SI
212.000,00
172.708,76
81,46
SIGURANTA NATIONALA
610000100000-cheltuieli personal
162.000,00
152.531,00
94,15
610000200000- cheltuieli materiale
50.000,00
20.177,76
40,35
TOTAL CAPITOL 65.00 INVATAMANT
1.788.000,00
1.715.488,38
95,94
650000100000 – cheltuieli personal
50.000,00
44.216,00
88,43
650000200000- cheltuieli materiale
539.000,00
536.414,34
99,52
650000570000- asistenta sociala
31.000,00
30.637,00
98,82
650000580000- chelt.fd.europene
830.000,00
800.773,52
96,47
650000710000-cheltuieli de capital
338.000,00
303.447,52
89,77
TOTAL CAPITOL 66.00 SANATATE
614.000,00
589.525,31
96,01
660000200000 – cheltuieli materiale
13.000,00
7.631,60
58,70
660000710000- cheltuieli de capital
601000,00 581.893,71,00
96,82
TOTAL CAPITOL 67.00 CULTURA,
1.302.000,00
1.195.655,41
91,83
RECREERE SI RELIGIE
670000100000- cheltuieli personal
56.000,00
48.781,00
87,10
670000200000- cheltuieli materiale
105.000,00
44.603,35
42,47
670000580000-proiecte cu finantare din fd.
951.000,00
943.946,06
99,25
europene nerambursabile
670000590000- alte cheltuieli
160.000,00
155.000,00
96,87
670000710000 – cheltuieli capital
30.000,00
5.125,00
17,08
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22

23
24
25
26

27
28
29
30
31
32
33

670000850000 –plati efectuate in anii anteriori
Si recuoerate an curent
TOTAL CAPITOL 68.02 ASISTENTA
SOCIALA
680000100000- cheltuieli personal
680000570000- cheltuieli assist.sociala
680000590000-alte cheltuieli
680000850000-plati efectuate in anii precenti si
recuperate in anul curent.
TOTAL CAPITOL 70.00 SERVICII DE
DEZVOLTARE PUBLICA
700000200000- cheltuieli materiale
700000710000- cheltuieli de capital
TOTAL CAPITOL 74.00 PROTECTIA
MEDIULUI
740000200000-ch.materiale
TOTAL CAPITOL 84.00 TRANSPORTURI
840000200000-ch.materiale
840000580000-proiecte cu finantare din fonduri
externe nerambursabile
840000710000 cheltuieli capital
840000850000–plăți efectuate în anul precedent și
recuperate în anul curent

-1.800,00
1.555.000,00

1.435.356

92,30

850.000,00
675.000,00
30.000,00
0,00

824.127,00
584.557,00
30.000,00
-3.328,00

96,95
86,60
100

3.940.000,00

3.859.677,82

97,96

180.000,00
3.760.000,00
140.000,00

103.846,17
3.755.831,65
115.570,93

57,69
99,88
82,55

140.000,00
355.000,00
205.000,00
50.000,00

115.570,93
172.541,95
143.913,68

82,55
48,60
70,20

100.000,00

29.228,27
-600,00

29,22

Venituri
Sume cote def. 7,58%
Sume alocate de AFIR
10.35%
Impozit pe teren
PF+PJ 11,58%

Sume defalcate din
TVA 59,53%

S-a urmărit execuţia cheltuielilor pentru a nu avea depăşiri de credite încadrându-ne în creditele
bugetare aprobate pe capitole, subcapitole, articole şi alineate.
A fost exercitată activitatea de control financiar preventiv asupra tuturor operaţiunilor şi
documentelor prin verificarea legalităţii lor.
A fost condusă și realizată evidenţa mijloacelor fixe, calculând amortizarea lunară a bunurilor
care aparţin domeniilor public și privat în conformitate cu legea şi normele Ministerului Finantelor
Publice. În urma operaţiunii de inventariere anuală au fost comparate soldurile faptice cu cele scriptice
Pagină 5 din 53

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ
COMUNA DOLJEŞTI
PRIMAR
www.primariadoljesti.ro

stabilind-se rezultatul inventarii pentru anul 2019, întocmindu-se procesul verbal de inventariere a
bunurilor din patrimoniul propriu care a fost supus aprobării Consiliului local la data de 28.02.2020.
S-au inregistrat în mod cronologic toate operaţiunile efectuate în anul 2019, întocmind-se lunar
balanţe de verificare iar trimestrial bilanţuri contabile, preluând-se şi situaţiile financiare de la școlile
din comună. Bilanțurile contabile întocmite și vizate de trezorerie au fost depuse la Administrația
Județeană a Finanțelor Publice Neamț, la termenele prevăzute, precum și transmise în programul
forexebug la termenele stabilite.
A fost urmărită execuţia cheltuielilor pentru a nu avea depăşiri de credite încadrându-ne în
creditele bugetare aprobate pe capitole, subcapitole, articole şi alineate.
S-a exercitat activitatea de control financiar preventiv asupra tuturor operaţiunilor şi
documentelor prin verificarea legalităţii lor. A fost condusă evidenţa mijloacelor fixe, calculându-se
amortizarea lunară a bunurilor care aparţin domeniilor public și privat în conformitate cu legea şi
normele Ministerului Finanțelor Publice.
Compartimentul Taxe şi impozite
Activitatea serviciului este structurată pe urmatoarele activităţi specifice:
- încasări impozite şi taxe persoane fizice;
- încasări impozite şi taxe persoane juridice;
- recuperare creanțe;
- relaţii cu publicul;
Principalele atribuții ale angajaților compartimentului sunt următoarele:
- colectarea informațiilor și fundamentarea bugetului la partea de venituri;
- întocmirea de rapoarte de specialitate, propuneri de proiecte de hotărâri cu privire la taxele și
impozitele locale, pentru a fi aprobate în ședințele consiliului local;
- constatarea și stabilirea categoriilor de impozite, taxe directe și indirecte datorate de persoane
fizice, precum și impozitele și taxele datorate de agenții economici, persoane juridice, ca venituri la
bugetul local;
- eliberarea certificatelor de atestare fiscală privind impozitele și taxele locale;
- analizarea listelor cu debitori persoane fizice și juridice, care înregistrează restanțe la plata
impozitelor și taxelor locale și demararea procedurii de recuperare a creanțelor bugetare în
conformitate cu prevederile legale;
- inițierea unor acțiuni referitoare la respectarea disciplinei financiare, descoperirea, impunerea
și atragerea de venituri suplimentare la bugetul local, inclusiv prin măsuri de executare silită a
unitaților și persoanelor care nu-și achită în termen obligațiile fiscale;
- colaborarea cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate al primarului, cu
societațile bancare și cu alte instituții, în vederea încasării impozitelor și taxelor locale datorate de
contribuabilii persoane fizice și persoane juridice;
- încasarea taxelor speciale stabilite prin hotărârile Consiliului Local;
- eliberarea autorizațiilor de funcționare pentru activitățile comerciale care se desfasoară pe
raza comunei Doljeşti;
- arhivarea dosarelor fiscale și a altor documente referitoare la depunerea și încasarea
debitelor.
Veniturile fiscale
În anul 2019 primarul comunei a verificat prin compartimentele de specialitate, corecta
înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, a elaborat proiecte de hotărâri privind
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stabilirea nivelului impozitelor și taxelor locale pe anul 2020, a facilităților propuse, conform
prevederilor legale, a solicitat și s-au prezentat consiliului local informări, rapoarte privind activitatea
din domeniu.
Veniturile au fost încasate în procent de 72,42% conform situației prezentată mai jos:
Nr crt
Denumire venit
Plan mii lei
Realizat mii lei
%
1
Impozit clădiri persoane fizice
164
132
80,49 %
2
Impozit teren persoane fizice
150
103
68,67 %
3
Impozit teren extravilan
232
126
54,31 %
4
TMT persoane fizice
216
171
79,17 %
5
Alte impozite si taxe
7
7
100 %
6
Impozit clădiri persoane juridice
22
22
100 %
7
Impozit teren persoane juridice
2
2
100 %
8
TMT persoane juridice
24
24
100 %
9
Concesiuni
17
17
100 %
10
TOTAL
834
604
72,42 %
Din total realizări %
0,01 0,04 0,04
17,05
Impozit clădiri PF 17,05%
28,31
Impozit teren PF 21,85%
Impozit teren extravilan
- 17,05%
21,85
TMT PF - 28,31%
Alte impozite și taxe 28,31%
Impozit clădiri PJ 28,31
0,01%
17,05
Impozit teren PJ 0,036%
Concessionări - 0,039%
La amenzi din debitul total de 563 mii lei s-a încasat suma de 166 mii lei, în procent de 29,48 %,
dar la acest capitol, s-au întocmit borderouri de scădere în suma de 119263 lei, pentru persoanele care
au efectuat munca în folosul comunității (conform art.1 din O.G.17/2014 și art.9 alin. 3 din O.G.2/2001)
și în același timp au fost înregistrate borderouri de debite în valoare totală de 276.267 lei pentru un
număr de 576 persoane, numai în anul 2018.
Activitatea de încasare a impozitelor și taxelor locale este organizată pe două sectoare: sectorul
1 pe satul Buruienești gestionat de D-na Blaj Anicuța și sectorul 2, constituit din satele Dolje ști,
Buhonca și Rotunda, fiind gestionat de D-l Husariu Emil.
Sectorul 1 compus din satul Buruienești totalizează 3192 poziții de rol, iar sectorul 2 are 2795
poziții de rol, ambele cuprind anexa nr. 3 aferentă acestor sate și străinașii domiciliați în alte localită ți,
precum și anexa 2 A decedați.
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Avem un program pe calculator, folosit de cei care lucrează la compartimentul de impozite și
taxe, cu ajutorul căruia se ține evidența și se operează toată activitatea fiscală.
Activitatea anului 2019 a fost următoarea:
- înregistrarea a 416 cereri de eliberare a certificatelor de atestare fiscală, eliberându-se 356
certificate pentru clădiri și terenuri și 84 pentru mijloacele de transport;
- întocmirea documentelor de executări silite a obligațiilor fiscale pentru 74 persoane juridice
și 1071 persoane fizice;
- întocmirea de somații privind obligațiile fiscale, însoțite de titluri executorii pentru 74
persoane juridice și 951 persoane fizice;
- s-au întocmit actele de urmărire prevăzute de lege care să asigure identificarea debitelor și
încasarea acestora direct (în numerar), ori prin formele de executare silită legale, inclusiv a debitelor
de evidență separată a debitorilor insolvabili, la un număr de 151 persoane aflate în evidență;
- s-au trimis adrese la Inspectoratul de muncă teritorial Neam ț și Administra ția financiară
Roman pentru un nr de 584 persoane care sunt restanțiere la plata impozitelor și taxelor locale pentru
a obține date cu privire la locul de muncă sau dacă realizează alte venituri impozabile din diferite
activități, în vederea inființării de popriri. Au fost înființate popriri din pensii și salarii pentru un
număr de 68 de persoane;
- conform art.1 al O.G. nr.17/26.08.2014, pentru contravenienții care nu au achitat amenzile în
termenul de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii și nu exiată posibilitatea executării silite,
procesul verbal de amendă se va înainta instanței de judecată, în vederea înlocuirii amenzii cu
munca în folosul comunității, pentru astfel de contribuabili s-au întocmit 109 adrese la judecătorie,
pentru un nr. de 32 persoane și o valoare a amenzilor de 38.710 lei;
- pentru persoanele fizice si juridice ce au debite restante la bugetul local al comunei, s-a
verificat dacă nu a venituri din salarii și conturi în bănci prin ANAF–Rapoarte PATRIMVEN,
încasând prin acest mod suma de 9237 lei de la persoane fizice și suma de 600 lei de la persoane
juridice, mare parte din cei verificați nu au solduri în bănci sau nu mai lucrează la unită țile unde au
fost angajați;
- s-au întocmit borderourile de debite, scăderi, înştiinţări de plată și s-a ținut evidenţa
dosarelor de concesiune, închirieri, actualizând debitele, taxele şi urmărind încasarea acestora la un
nr.de 9 dosare
- înregistrarea si verificarea a 95 de cereri privind scutirile acordate la impozite si taxe;
- înregistrarea a 173 de declaraţii privind impozitul mijloacelor de transport;
- s-au eliberat un nr. de 27 certificate de înregistrare pentru vehicule nesupuse înmatriculării
(cărute, tractoare mopede), au fost înregistrate în registru pentru evidența vehiculelor nesupuse
înmatriculării, tot pentru un nr. de 27 cazuri, un nr.de 23 tractoare, mopede, au fost înregistrate în
calculator pentru calcularea taxei pentru mijloc lent;
Starea economică a comunei Doljeşti
Politica economică
Primarul comunei Doljeşti va urmări crearea unui mediu favorabil dezvoltării sectorului privat,
prin îmbunătăţirea infrastructurii de sprijin a afacerilor.
În anul 2019, la nivelul comunei Doljeşti, dezvoltarea economică a fost susținută prin diverse
politici promovate de administrația locală, care au vizat în primul rând dezvoltarea unei infrastructuri
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de sprijin a afacerilor, modernizare drumuri, introducerea alimentării cu apă potabilă, a canalizării
apelor menajere și a gazelor naturale, a realizării cadastrării sistematice a terenurilor, a dezvoltării
serviciului și extinderii iluminatului public.
Orice activitate comercială se desfășoară numai de către comercianți autorizați, în condițiile
legii și care dețin autorizațiile de funcționare eliberate în conformitate cu reglementarile legale în
vigoare.
Analizând profilul economic al comunei Doljești se poate spune că acesta reflectă, la scară
asemnătoare, profilul economic al comunelor vecine din județele Neamț și Iași, predominant agricol.
Analiza structurii economice a localității a evidențiat 3 aspecte majore:
- rolul important al agriculturii;
- dezvoltarea foarte redusă a industriei;
- slaba dezvoltare a serviciilor.
Economia rurală este una puţin diversificată, principalele domenii de activitate ale societăţilor
comerciale fiind: comerţul, agricultura, servicii.
În cadrul economiei locale dominantă a rămas doar agricultura, aceasta într-o oarecare creștere
a calității produselor și a lucrărilor agricole cu utilaje mai performante, a folosirii mai eficiente a
terenurilor agricole, dar încă nu utilizat mai multe terenuri pentru construirea de solarii, sere, spre
deosebire de unele localități vecine., care sunt exemplu demne de urmat, în care sunt multe ferme
zootehnice, solarii, sere, atât în intravilanul localităților cât și în extravilan.
Servicii
Sectorul serviciilor este foarte slab reprezentat ca şi varietate a serviciilor oferite, în comună
existând puține firme care derulează activităţi de servicii. Dintre acestea 4 activează în domeniul
sănătăţii umane şi veterinare, 2 în domeniul transporturilor şi restul în domeniile: depozite materiale de
construcții, producție video, execuție lucrări de construcții, confecții metalice și reparații auto, servicii
de înfrumusețare, etc.
Agricultura și zootehnia
Fiind o localitate din mediul rural, principala ocupaţie a locuitorilor comunei Doljești este însă
agricultura şi creşterea animalelor, dar prima activitate reuşeşte să absoarbă cea mai mare parte a
populaţiei active a comunei. Schimbarea profilului funcţional de la activităţi agricole preponderente la
activităţi agricole asociate presupune dezvoltarea activităţilor economice, în special a celor din
industria alimentară, precum şi a celor din sfera serviciilor. Aceasta presupune iniţierea unor programe
care să urmărească creşterea numărului de locuri în industria alimentară şi din activităţi de servicii,
promovarea unor proiecte prin GAL Podișul de Nord al Bârladului de către poten țialii investitori din
comuna noastră.
Situaţia fondului funciar -haCategorii de folosință
Teritoriul
administrativ

Agricol

Extravilan
Intravilan Doljești
TOTAL

2718,80
751,79
3470,59

Neagricol
Arabil

Pășuni și
fânețe

Păduri

Curţi
Constr.

Neproductive

2271,00
603,18
2471,00

430,00
1,52
514,00

25,00
17,31
25,00

0
129,78
138.68

438,59
0
0

TOTAL
3164,59
751,79
3073.02
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% DIN TOTAL

86.84

0.09

6.09

2.47

5.51

0

100

din total extravilan %
13,9
0,8
13,5

71,8

arabil - 71,8%

pă șuni și fâne țe - 13,5%

păduri - 0,8%

neproductive - 13,9%

Condiţiile geografice şi climatice deosebit de favorabile ale zonei şi suprafaţa de teren arabil
mare au determinat locuitorii să practice o serie de activităţi predominant agricole cum ar fi: cultivarea
plantelor cerealiere, porumb de nutreț şi creşterea animalelor.
Activitatea Compartimentului Registrul Agricol:
În comuna Doljești stadiul înscrierii datelor în Registrul agricol este următorul:
Numărul pozițiilor de rol înscrise = 4694 din care:
 Persoane fizice cu domiciliul în localitate–tipul I = 3673 poziții de rol, din care
 2534 gospodării;
 1139 poziții de rol a persoanelor decedate, rămase în evidență cu bunuri, și pentrui care nu
s-a dezbătut procedura succesorală sau nu s-au partajat bunurile.
 Persoane fizice cu domiciliul în altă localitate – tipul II = 982 poziții de rol;
 Persoane juridice cu domiciliul fiscal în localitate – tipul III = 25 poziții de rol;
 Persoane juridice cu domiciliul fiscal în altă localitate – tipul IV = 14 poziții de rol.
Până în prezent s-au transcris și actualizat datele pentru 4764 poziții de rol și se operează
permanent modificările, legal apărute.
Populația pe sate este, după cum urmează;
- Doljești:
1298 locuitori și 508 gospodării;
- Buruienești: 3775 locuitori și 1090 gospodării;
- Buhonca:
680 locuitori și 235 gospodării;
- Rotunda: 1707 locuitori și 556 gospodării.
În programul electronic s-au introdus date pentru 934 de poziții de rol.
La nivelul UAT Doljești au fost emise un număr de 2397 titluri de proprietate și a fost
inventariată o suprafața totală de 3470,5912 ha, suprafață de teren ce se înscrie anual la pozițiile
individuale ale gospodăriilor populației, și anume:

751,7900 ha aflată în intravilan și
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2718,8012 ha ce se află în extravilan.
teren dispus pe următoarele categorii de folosință:

arabil -2471,00 ha;

pășuni - 430,00 ha;

fânețe - 84,00 ha;

vii - 22,00 ha;

păduri - 25,00 ha;

alte terenuri neproductive + domeniul public - 438,59 ha.
Animale domestice şi/sau animale sălbatice crescute în captivitate în condiţiile legii existente la
nivel de UAT se trec individual la pozițiile de rol ale gospodăriilor populației.
Concomitent cu operațiunea de completare a registrului agricol, în decursul anului 2019, au fost
înregistrate 1456 cereri de eliberare a următoarelor documente:

adeverințe de stare materială, necesare la dosarele de ajutor social si alocația de
susținere a familiei – 353 solicitări;

adeverințe referitoare la terenul agricol utilizat, necesare pentru subvențiile agricole
(APIA) – 226 solicitări;

adeverințe de rol (spațiu), necesare pentru reînnoirea contractelor de furnizare a energiei
electrice - 49 solicitări;

adeverințe de spațiu, necesare pentru emiterea actului de identitate 298 solicitări;

adeverințe de spațiu necesare pentru perfectare de contracte apă-canal 478 solicitări;

eliberarea adeverințelor de stare materială, necesare la notarul public sau judecătorie
pentru diferite tranzacții sau partaje succesorale 54 solicitări.
De asemenea în anul 2019 s-au înregistrat un număr de 8 cereri şi s-au eliberat tot atâtea
atestate de producător, de asemenea s-au înregistrat un număr de 10 cereri de eliberare a carnetelor de
comercializare a produselor din sectorul agricol, eliberându-se un număr de 10 de carnete.
Conform Legii nr. 287/2009 privind Codul Civil în anul 2019 au fost înregistrate în registrul de
evidenţă a contractelor de arendă un număr de 288 contracte de arendă.
Având în vedere prevederile Legii nr. 17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan s-au întocmit 51 de dosare cuprinzând
cererea pentru afişarea ofertei de vânzare a terenului, oferta de vânzare, lista preemtorilor, documentele
de proprietate ale terenului înscrise în cartea funciară, corespondenţa cu Direcţia pentru Agricultură
Neamț.
S-a urmărit, pe baza datelor din registrele agricole şi evidenţele cadastrale, soluţionarea în termen
a corespondenţei, inclusiv a cererilor cetăţenilor, s-au expediat răspunsurile la termenele stabilite,
O atenție deosebită a fost acordată și întocmirii lucrării de amenajament pastoral, care s-a
finalizat în acest an, fiind executată în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2013.
S-au întocmit documentațiile necesare pentru subvențiile în agricultură, s-au eliberat peste 250
adeverințe pentru APIA.
S-au întocmit situațiile suprafețelor recoltate și producția obținută, aplicarea îngrășămintelor,
amendamentelor și pesticidelor, plantările și defrișările de vii și pomi din anul 2019 (AGR 2B), a
parcului de tractoare și mașini agricole pe anul 2019, planuri de încadrare în zonă și planuri de situa ție
în număr de 208 pentru racordarea la rețelele publice de apă, canal, electricitate și gaze naturale.
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S-a pregătit documentația și s-a urmărit buna desfășurarea lucrărilor de înregistrare sistematică
pentru imobilele situate în sectoarele cadastrale planificate, s-au întocmit un număr de 11 contracte de
prestări servicii de cadastru sistematic din UAT Doljești. Au fost întocmite un număr de 80 Anexe nr. 6 și
o Anexă nr.3 privind cadastrul sistematic. S-a ținut evidenţa terenurilor, din domeniul public şi privat,
aflate în administrarea consiliului local al comunei şi a celor atribuite în folosul unor persoane fizice
sau juridice. Au fost puse la dispoziţie toate informaţiile necesare în cazul acţiunilor introduse în
instanţă de cei îndreptăţiţi, informaţii cerute de Comisia locală de aplicarea legilor fondului funciar,
Comisia judeţeană de aplicarea legilor fondului funciar, instanțele judecătorești etc.
Contractele de concesionare/închiriere aflate în evidență în anul 2019:
Nr. Concesionar
Nr. contract
Perioada Obiectul contractului
Crt.
1.
S.C.Hai Lives
11957/30.12.2016 15 ani
Spațiu cabinet medical, Dispensar
Rotunda – 26,74 mp.
2.
S.C.Hai Lives
1604/11.02.2016 15 ani
Spațiu cabinet medical, Dispensar
Doljești – 153,1 mp.
3.
S.C. Husariu Trans
1146/10.02.2015 10 ani
Teren intravilan Buruienești, Anexă
cămin cultural pentru spațiu depozit –
10 ani
13,5 mp.
Spațiu pentru birouri în interior cămin
cultural 12 mp.
4.
S.C.Sante Farm SRL
1403/28.03.2014 10 ani
Spațiu farmacie în interior dispensar
Rotunda – 26 mp.
5.
Pîntea Georgiana
9859/29.08.2017 Ned.
Spațiu apartament Doljești, 52,45 mp.
6.
Fărăoanu Monica
9857/29.08.2017 2 ani
Spațiu apartament Doljești, 52,45 mp.
7.
Cabinet medical Dr.
1749/30.09.2004 15 ani
Spațiu cabinet stomatologic, Dispensar
Mihai Elena Cristina
Doljești – 52 mp.
8.
Cabinet
medical 1178/21.02.2014 15 ani
Spațiu cabinet medical, Dispensar
Acamenițoaiei LuizaRotunda – 26,74 mp.
Cezarina
Achiziții publice
Procedurile de achiziție publică se fac în conformitate cu Legea nr. 98 din 19 mai 2016 privind
achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și H.G. 395/2016 din 2 iunie 2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice.
S-a asigurat pregătirea documentaţiilor de atribuire şi a termenilor de referinţă pentru
realizarea achiziţiilor prevăzute în cadrul proiectelor, publicarea anunţurilor sau invitaţiilor aferente
procedurilor de achiziţii, s-au furnizat informaţiile necesare realizării ofertelor, potrivit procedurilor, sau coordonat activităţile de primire, deschidere şi evaluare a ofertelor şi s-a asigurat comunicarea
rezultatelor procedurii către toţi participanţii la procedură, s-au realizat activităţile de semnare a
contractelor de achiziţii cu ofertanţii selectaţi.
S-au realizat și transmis documentațiile de atribuire pentru proceduri simplificate/licita ții având
ca obiective:
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- Înființare distribuție gaze naturale și branșamente în comuna Doljești, cu satele Doljești,
Buruienești, Rotunda și Buhonca, judetul Neamț;
- Alei pietonale în comuna Doljești, județul Neamț;
- Modernizare drumuri sătești, comuna Doljești, județul Neamț- 9925 m;
- Reabilitare și modernizare școala Buruienești, comuna Doljești, județul Neamț;
S-au realizat documentațiile privind organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziție
publică, întocmind 152 referate de necessitate și note justificative privind alegerea achiziției,
S-au efectuat un număr de:
- 65 achiziții prestări servicii online;
- 26 achiziții de produse online;
- 5 achiziții de lucrări online;
- 20 achiziții prestări servicii offline;
- 12 achiziții de produse offline;
- 32 notificări cu achiziții offline;
A fost întocmit Planul Anual al Achizițiilor Publice (PAAP) și Strategia Anuală a Achizi țiilor
Publice (SAAP) pe anul 2020, a fost făcută actualizarea semestrială a PAAP pe anul 2019;
S-au publicat notificările pe SICAP pentru achizițiile de produse/servicii/lucrări efectuate offline
conform art.43, 46 din HG 395/2016 privind atribuirea contractului de achiziție publică/acorduluicadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare;
S-au întocmit documentațiile privind organizarea și desfășurarea procedurilor simplificate, s-au
publicat procedurile de achiziție publică, s-au completat online în SICAP formularele de integritate
aferente investițiilor, s-a asigurat corespondența în cazul contestațiilor, cu Consiliul Național de
Soluționare a Contestațiilor;
S-a transmis prin SEAP către Unitatea Centrală de Verificare a Achizițiilor Publice din structura
Ministerului Finanțelor Publice (UCVAP) înștiințări privind procedurile care nu impun publicarea unui
anunț/invitații de participare în sistemul electronic de achiziții publice, conform prevederilor legale;
S-au întocmit:
- referate oportunitate și necesitate privind dispunerea comisiilor de evaluare;
- întocmit proiecte de dispoziții cu numirea comisiilor de evaluare a ofertelor;
- întocmit proiecte de dispoziții cu numirea comisiilor pentru recepția lucrărilor;
A fost elaborată și întocmită documentația aferentă închirierii prin licitație publică a unui spațiu
proprietate publică a comunei Doljești situat în strada Siretului, nr.1, localitatea Buruienești, comuna
Doljești, județul Neamț, în vederea desfășurării activității specifice pentru un cabinet stomatologic :
Activitatea Compartimentului Urbanism:
Gestionarea aspectelor de urbanism și dezvoltare a teritoriului a fost în atenția
Compartimentului Urbanism al comunei Doljeşti.
Obiectivul general al Compartimentului Urbanism a fost emiterea de certificate de urbanism
pentru lucrari de construire sau desfiintare, emiterea de autorizații de construire, autoriza ții de
desființare, corespondența specifică activității de construire; avizare executare lucrări aflate în
competența de autorizare a uinității administrative comuna Doljeşti în conformitate cu cerințele legale.
Numarul de solicitări înregistrate în cadrul Compartimentului Urbanism în anul 2019:.
Denumirea activității
Număr
Observații
Certificate de urbanism
96
Autorizatii de construire
35
Autorizații branșamente apă - canal
226
Autorizații Del Gaz Grid
19
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Certificate de urbanism
52
Prelungiri certificate de urbanism
Avize de Primar
Adrese
Prin activitatile de investitii efectuate s-a urmărit deasemenea dezvoltarea comunei, satisfacerea
cerințelor și așteptărior cetățenilor comunei Doljeşti.
Programe prioritare derulate de comuna Doljeşti:
S-a finalizat la 11.12.2019 investiția ”Renovarea, modernizarea și dotarea căminului cultural
din satul Doljești, comuna Doljești, județul Neamț”, proiect construit în baza Ghidului solicitantului,
Submăsura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural” proiect derulată de AFIR”
Indicatori tehnico-economici ai investiției au fost aprobați prin HCL nr. 91/16.12.2015
Nr.
Indicatori
Valoare indicatori
crt.
1. Suprafața renovată/modernizată
401,90 mp
Capacitate cămin cultural (nr. de
2.
165 locuri
scaune în sala de spectacol)
397.438 euro, echivalentul a 1.798.327 lei la cursul ECB
din data de 11.12.2015 - 1 euro = 4,5248 lei, din care
3. Valoare totală proiect
C+M = 234.865 eurofără TVA, echiv. a 1.062.713lei fără
TVA
4. Cuantumul cheltuielilor eligibile
320.830 euro, echivalentul a 1.451.691 lei
5. Cuantum chelt. neeligibile (TVA)
76.608 euro, echivalentul a 346.635lei
6. Câștigătorul licitației
Asocierea S.C.Hidroterm S.A.și S.C.MoldinstalS.R.L.
7. Contractul de execuție lucrări
110789/4110 din 09.12.2017
8. Val. contr. de execuție, total, d.c.: 1.214.770,91 lei fără TVA
9. Cheltuieli pt. asigurare utilități
31.337,75 lei fără TVA
10. Construcții și instalații
1.008.969,62 lei fără TVA
11. Montaj utilaje tehnologice
15.223,26 lei fără TVA
Utilaje echipamente tehnologice
12.
152.241,65 lei fără TVA
și funcționale cu montaj
Lucrări de construcții aferente
13.
6.993,63 lei fără TVA
organizării de șantier
În anul 2019 s-a încheiat procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor și s-au verificat
lucrările și dotările de către reprezentanții CRFIR Iași conform raportului din 11.12.2019 și în anul
2020, la data de 13 februarie a fost făcută verificarea de către AFIR Bucure ști, încheindu-se Notificarea
finală care atestă că toate lucrările de execuție și dotările au fost făcute de bună calitate, corecte cu
proiectele de execuție, respectându-se toate procedurile prevăzute de actele normative.
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Rămâne ca în cursul anului 2020 să amenajăm aleile și parcările aferente acestui obiectiv, să
mai construim rafturi pentru bibliotecă și cât mai repede să se treacă la reamenajarea bibliotecii
comunale și funcționarea cu program săptămânal a bibliotecii comunale și a căminului cultural.

Se va avea în vedere predarea întregului obiectiv bibliotecarului comunal, în ale cărei atribuții
din fișa de post se vor înscrie și obligații de a gestiona toate materialele din cămin și de a organiza
activității specifice căminului cultural atât pentru cetățenii din comună cât mai ales pentru elevii de la
școala Doljești. Tot în cursul anului 2020 se vor face demersuri pentru ca și aceste spa ții al căminului
cultural și bibliotecii să fie branșate la rețeau cu gaze naturale și instalarea unor centrale termice pe
gaze naturale.
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Înființare și dotare grădiniță în sat Doljești, comuna Doljești, județul Neamț

Prin HCL nr. 69/28.10.2015 s-a aprobat instrumentarea proiectului, cu finanțare din fondurile
europene, pe Submăsura 7.2,,Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară
mică". ,,Înființare și dotare grădiniță în sat Doljești, comuna Doljești , județul Neamț”, ca fiind necesar
și oportun, anexându-se la această hotărâre toate avizele solicitate, inclusiv acceptul conducerii școlii,
dat în octombrie 2015, de a asigura încadrarea cu personal de specialitate și auxiliar, asigurarea
condițiilor materiale și financiare. Precizăm că s-a impus promovarea acestui proiect ca urmare a
necesității construirii unei clădiri separate de școală cu destinația de grădiniță, care să fie modernă, cu
dotările pe care trebuie să le aibă în zilele noastre o grădiniță.
Nr. Indicatori aprobați prin HCL nr. 68/
Valoare indicatori
crt. 28.10.2015
1.
Suprafața construită
605.00 mp
2.
Suprafața desfășurată
586.30 mp
Capacitatea de înglobare a
3.
60 preșcolari
populației preșcolare
456.099 euro, echivalentul a 2.019.104 lei la cursul
4.
Valoare totală proiect
ECB din data de 23.10.2015; 1 euro=4.4269 lei,
5.
Cuantumul cheltuielilor eligibile
368.178 euro, echivalentul a 1.629.887 lei
Cuantumul cheltuielilor neeligibile
6.
87.921 euro, echivalentul a 389.217lei
(TVA)
7.
Câștigătorul licitației
Asocierea S.C.Cadvil S.R.L. și S.C. Alconep S.R.L.
8.
Contractul de execuție lucrări
826/10050 din 05.09.2017
Valoarea contractului de execuție,
1.428.450,53 lei fără TVA echivalent 314.706 euro,
9.
total, din care:
fără TVA
În anul 2020 se va amenaja un teren de joacă și branșarea clădirii la rețeua de gaze naturale.
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Extindere, modernizare și dotare dispensar Doljești, comuna Doljești, județul Neamț

Dispensarul Doljești va funcționa
ca o instituţie publică specializată, cu
personalitate juridică, în subordinea
U.A.T. Comuna DOLJEȘTI, județul Neamț
și va acorda servicii de îngrijire, servicii
medicale, precum şi servicii sociale
persoanelor cu nevoi medico-sociale, în
conformitate cu H.G. Nr. 412 din 2 aprilie
2003 pentru aprobarea Normelor privind
organizarea, funcționarea și finanțarea
unităților de asistență medico-sociale.
Proiectul Extinderea, modernizarea și dotarea dispensarului Doljești, comuna Doljeşti, județul
Neamţ, este în prezent în faza de execuție, s-au terminat lucrările de consolidare și s-a realizat
acoperișul. Se estimează că lucrarea va fi finalizată la sfârșitul primului semestru al anului 2020.
Reabilitare și modernizare Școala Buruienești, comuna Doljești , județul Neamț, proiect ce se
finanțează prin MDRAP, Contract de finanțare nr. 1629/18.07 PNDL, Subprogramul modernizarea
satului românesc domeniul realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unităților de învățământ
preuniversitar de stat, cu o valoare de 1.230.403,56 lei, în prezent are loc procedura de finalizare a
licitației, urmând ca tot în acest an să înceapă și am dori să se termine lucrările la acest proiect.
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Reabilitare, extindere, modernizare și dotare clădire Primăria comunei Doljești, județul Neam ț,
proiect aprobat prin hotărârea consiliului local nr.30 din 9 martie 2017.
La momentul actual s-au terminat lucrările de execuție, instalațiile de apă, canalizare,
branșamentul pentru alimentare cu gaze naturale și cu energie electrică. Urmează să mai facem unele
lucări suplementare de execuție a unui culoar de legătură între cele două construc ții, închiderea cu
geamuri termopan a unor spații deschise precum și dotarea cu mobilier și alte obiecte de inventar. La
demisol se vor face amenajările spațiului tehnic și pentru arhivă. La demisol, cu o suprafață construibilă
de 260 mp, va funcționa arhiva primăriei, o sală cu centrala pe gaze naturale și boilerul pentru apă
caldă, un birou unde se vor depozita toate proiectele și documentele folosite la promovarea acestora, se
vor înființa magazii de materiale, apoi parterul, care va avea tot o suprafață de 260 mp., va fi
compartimentat funcțional pentru activitatea biroului de impozite și taxe, activitatea de stare civilă, sală
oficiere căsătorii, birou cadastru etc.. Se va construi un culoar de acces cu actuala construcție.
Indici existenti: Suprafața teren - 3644,00 mp
Suprafata construită C1 existentă - 322,00 mp, C2 Magazie existentă - 221,00 mp
Suprafața desfașurată clădiri existente - 543,00 mp
Indici propuși:
Suprafața desfașurată extindere propusă - 510,87 mp
Suprafața desfașurată C1+C2+extindere propusă - 1053,87 mp
În prezent facem demersurile pentru obținerea avizului și a autorizării privind securitatea la
incendiu. La clădirea veche trebuie să înlocuim acoperișul din tablă galvanizată, care s-a deteriorat și
prin care plouă în foarte multe birouri, degradându-se tavanul, apa pătrunzând chiar și în calculatoare
și imprimante, aparatură pe care a trebuit să o înlocuim cu alte produse noi. Trebuie recompartimentate
spațiile actuale, trebuie înlocuite instalațiile termice, electrice, sanitare, acoperișul nou să fie făcut
complet pentru întregul corp și al clădirii vechi. De asemenea trebuie refăcute finisajele interioare și
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exterioare. Lateral, în spatele clădirii, partea de nord, se vor amenaja șanțurile de scurgere a apelor
pluviale și se vor construi locuri de parcare pentru autoturisme, se va realiza împrejmuirea, se vor mai
face, în interioorul curții, canale de scurgere a apelor.
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Alei pietonale în comuna Doljești, județul Neamț, se vor realiza cu finanțare asigurată prin
Ghidul solicitantului pentru accesarea măsurii m.3.2 “dezvoltare locală în zonele rurale" din strategia de
dezvoltare locală a teritoriului asociaţiei GAL „Podișul de Nord al Bârladului” - Programul naţional de
dezvoltare rurală 2014 – 2020 – leader - măsura 19 - sub-măsura 19.2.
Sectorul de drum din DJ 207 K între km 2+300 – 5+700, cu o lungime de 3,400 km în localitatea
Buruienești a fost dat în administrare comunei Doljești, pe durata implementării proiectului, prin
hotărârea consiliului județean nr. 284 din 30.10.2017.
Caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate;
 pavele autoblocante în grosime de 4 - 6cm;
 substrat de nisip în grosime de 5cm;
 fundație de balast în grosime de 10 - 15cm.
 încadrare în borduri prefabricate din beton C30/37 cu dimensiuni 10x15cm așezate pe
fundație de beton C8/10.
 Lungimea: aprox: 1300 m
 Lăţime carosabilă: 0,8 - 1,00 m;
 Suprafața pavele : aprox.1.510 mp - pavaj autoblocant gr. 4 - 6cm;
 Lungime borduri: aprox. 2.700m - borduri 10x15;
Lucrările de execuție vor începe în primul trimestru al anului 2020.
Înființare distribuție gaze naturale și branșamente în comuna Doljești, cu satele Dolje ști, Buruiene ști,
Rotunda și Buhonca, județul Neamț
Au fost emise:
-Hotărârea Consiliului local al comunei Doljești nr.80 din 27 octombrie 2016 privind ”Înființarea
sistemului de distribuție a gazelor naturale în comuna Doljești, jude țul Neamț” ;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Doljești nr.53 din 13 iulie 2018 privind aprobarea
documentației tehnico-economice a obiectivului de investi ție ” Înființarea distribuție gaze naturale și
branșamente în comuna Doljești, cu satele Doljești, Buruienești, Rotunda și Buhonca, jude țul Neam ț” și
ocuparea definitivă și temporară a terenurilor;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Doljești nr.65 din 26 iulie 2019 privind aprobarea Studiului de
fundamentare a deciziei de concesionare a serviciului de utilitate publică de distribu ție a gazelor naturale și
actualizarea unor indicatori tehnici și economici pentru obiectivul de investi ții ” Înființarea distribuție gaze
naturale și branșamente în comuna Doljești, cu satele Dolje ști, Buruienești, Rotunda, Buhonca, jude țul
Neamț”;
- Autorizatie de construire nr. 64 din 02.07.2019 a Consiliului jude țean Neam ț pentru” Înființarea
distribuție gaze naturale și branșamente în comuna Doljești, cu satele Dolje ști, Buruiene ști, Rotunda, Buhonca,
județul Neamț”.
- Avizul nr. 174/08.11.2018 a Asociației Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din Roman, jude țul Neam ț;
- Acordul prealabil nr. 72/12.09.2018 privind amplasarea și execuția de lucrări în zona drumurilor
publice, emis de Consiliul județean Neamț;
- Aviz de amplasament favorabil din 19.02.2018 emis de DELGAZ GRID;
- Aviz nr.1/05.06.2016 pentru elaborarea documentației pentru aprobarea autorizarea executării
lucrărilor de construire privind ”Înființarea distribuție gaze naturale și branșamente în comuna Dolje ști, cu
satele Doljești, Buruienești, Rotunda, Buhonca, județul Neamț”;
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- Aviz nr. 7218/16.04.2019 emis de Administrația Națională Apele Române, privind proiectul ” Înființarea
distribuție gaze naturale și branșamente în comuna Doljești, cu satele Dolje ști, Buruiene ști, Rotunda, Buhonca,
județul Neamț”;

-

Avizul de gospodărire a apelor nr. 89/15.04.2019;
Avizul Telekom nr. 30/21.03.2019;
Aviz de principiu Transgaz nr. 5770/06.02.2018;
Decizia etapei de evaluare inițiale nr. 7383 din 26,10.2018 emisă de Agen ția pentru protec ția mediului

Neamț;
- Expertiza tehnică supratraversare conducta aducțiune apa râu Siret–pod Rotunda, judetțNeamț;
- Memoriul tehnic de rezistență, prinderea conductei de structura podului de fier ce traversează

râul Siret în zona satului Rotunda, pod peste care trece și conducta de apă proprietatea lui SC Apavital
Iași;
- Studiul topografic al domeniului public al comunei Doljești privind proiectul ”Înființarea
distribuție gaze naturale și branșamente în comuna Doljești, cu satele Doljești, Buruiene ști, Rotunda și Buhonca,
județul Neamț;
- Studiul de fezabilitate proiect nr. 340/2018 privind ”Înființarea distribuție gaze naturale și
branșamente în comuna Doljești, cu satele Doljești, Buruienești, Rotunda și Buhonca, jude țul Neamț;
- Proiectul tehnic al lucrării de investiție ”Înființarea distribuție gaze naturale și branșamente în
comuna Doljești, cu satele Doljești, Buruienești, Rotunda și Buhonca, județul Neamț;
A fost încheiat contractul nr. 8570/02.09.2019 de concesiune a serviciului de utilitate publică de
distribuție a gazelor naturale;
A fost elaborat Studiul de fezabilitate nr. 340/2018 privind ”Înființarea distribuție gaze naturale și
branșamente în comuna Doljești, cu satele Doljești, Buruienești, Rotunda și Buhonca, jude țul Neam ț”.
Lungimea totală a rețelei de distribuție este de 27407 m.
Reţeaua de distribuţie pe strazi, în cele patru sate din comună se prezintă astfel :
Localitatea ROTUNDA
Nr. crt
Strada
Material
Diametru
Lungime
Realizată la
conducta
conducta[mm]
conducta[m]
31.12.2019
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1
2
3
4
5
6
7
6
7

Unirii
Crinilor
Cantonului
Cimitirului
Parohiei
Vasile Alecsandri
Siretului
Tabacariei
Zavoi
Total Rotunda
Localitatea DOLJESTI
Nr. crt
Strada
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ștefan cel Mare
Livezii
Primăverii
Sfânta Treime
Preot Vasile Brumărașu
Crizantemelor
Păcii
Sf.Dimitrie
Viilor
Sportului
Monumentului
Total Doljești
Localitatea BURUIENESTI
Nr. crt
Strada

PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE

63
63
110
63
63
110
63
63
63

Material
conducta

Diametru
conducta(mm)

PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE

90
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

3500
590
333
385
146
348
95
1085
700
275
720
0

2600
590
333
385
146
0
95
0
0
0
0
0

Material
conducta

Lungime
conducta[m]
3313
381
392
1260
279
833
730
996
440
0

Realizată la
31.12.2019
3313
0
0
1260
279
233
730
0
0
0

Lungime
conducta[m]
1326
290
279
530
150
124
0

Realizată la
31.12.2019
300
0
0
0
0
0
0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE
PE

Diametru
conducta[mm]
90
63
63
63
63
63
63
63
63

1
2
3
4
5
6

Material
conducta
PE
PE
PE
PE
PE
PE

Diametru
conducta[mm]
90
63
63
63
63
63

Alexandru Ioan Cuza
Ion Creanga
Sperantei
Mihai Eminescu
Nicolae Iorga
Preot Petru Ciocan
Nicolae Grigorescu
Siretului
Dimitrie Cantemir
Total Buruienești
Localitatea BUHONCA
Nr. crt
Strada
Sfintei Cruci
Ion Creanga
Tineretului
Sperantei
Preot Petru Cadar
Fundatura Bisericii
Total Buhonca

350
300
340
295
282
2910
484
424
522
0
Lungime
conducta (m)

350
300
340
295
282
2910
484
424
522
0
Realizată la
31.12.2019

Descrierea functionala si tehnologica a retelelor de gaze naturale existente
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Alimentarea cu gaze naturale a satelor Doljești, Buruienești, Rotunda și Buhonca aparținătoare comunei
DOLJEȘTI, județul Neamț se face din conducta de medie presiune care alimentează satul Adjudeni, comuna
Tămășeni din PEHD, SDR11, D=90 mm L=3500 m, proprietate a S.C. MIHOC OIL S.R.L. Conducta se găse ște în
partea de vest a satului Adjudeni la intrarea în strada Mare.
Sistemul de alimentare cu gaze naturale ce alimentează comuna Dolje ști este compus din :
 Rețea de repartiție de presiune medie cu o lungime de 2700 m, din țeavă din PEHD, SDR11, d=110mm și
OL;
 Stație de reglare-măsurare de sector cu un debit de 750 Nmc/h care face reducerea presiunii de la medie
la redusă notată în continuare SRMS Rotunda;
 Rețea de distribuție de presiune redusă cu o lungime totală de 27045 m, este din PEHD, SDR 11, cu
diametre de 125mm, 110mm , 90mm si 63mm .
 Racorduri de gaze naturale de presiune redusă (aproximativ 2100 racorduri);
 Posturi de reglare-măsurare la capete de racorduri;
 Instalații de utilizare la consumatori.







Sat Rotunda 5907 m.
Sat Doljești 8022 m
Sat Buruienești
8417 m
Sat Buhonca 2699 m
DJ 207K
2000 m

Posturile de reglare-măsurare și instalațiile de utilizare la consumatori nu fac obiectul prezentei
documentații.

Indicatori economici
1.
Valoarea totală (fără TVA) = 8.773.322,47 lei, din care C+M =7.347.128,13 lei
2.
Durata de realizare a investiţiei = 5 ani

3.

Eşalonarea investiţiei. Investiția se va realiza prin finanțare în coparticipare, astfel:
Cota parte de finanațare (CPS) a concedentului (Comuna Doljești)= 6.451.741,53 lei fără TVA;
Cota parte de finanțare a concesionarului(CPO) = 895.386,60 lei fara TVA
Eşalonarea costurilor:
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-

anul I
CPS = 1.290.348,31 lei
CPO = 179.077,32 lei
anul II
CPS = 1.290.348,31 lei
CPO = 179.077,32 lei
anul III
CPS = 1.290.348,31 lei
CPO = 179.077,32 lei
anul IV
CPS = 1.290.348,31 lei
CPO = 179.077,32 lei
anul V
CPS = 1.290.348,31 lei
CPO = 179.077,32 lei
La data întocmirii prezentului raport sunt realizați în integralitate lungimea traseelor prevăzute în
proiectul de înființare a rețelei de gaze naturale în comună, cu lungimea de 29745 m.
În vederea dezvoltării sistemului de distribuție gaze naturale în localitatea Rotunda, comuna
Doljesti, s-a adoptat Hotărârea Consiliului local al comunei Doljești nr. 7 din 31 ianuarie 2020 privind
utilizarea de teren aparținând domeniului public al comunei Doljești în vederea și realizării lucrării
,,Extindere rețea de distribuție și racorduri gaze naturale în localitatea Rotunda, comuna Dolje ști,
județul Neamț” ți s-a propus extinderea rețelei de distribuție și racorduri gaze naturale pe urmatoarele
străzi:
Nr.
Lungime
Diametrul
Nr.
Denumirea strazii
Tip conducta
Crt.
(m)
(De)
racorduri
1
Str. Fânațului
328
PE100SDR11
63
13
2
Str. Hățasului
474
PE100SDR11
63
13
3
Str. Iazului
210
PE100SDR11
63
11
4
Str.Islazului
121
PE100SDR11
63
4
5
Str.Fdt.Plopilor
155
PE100SDR11
63
3
6
Str.Poiana
466
PE100SDR11
63
10
7
Str.Prăjini
206
PE100SDR11
63
8
8
Str.Șesului
619
PE100SDR11
63
27
9
Str.Trei Prăjini
268
PE100SDR11
63
28
10
Str.Fdt.Narciselor
193
PE100SDR11
63
3
11
Str. Viitorului
386
PE100SDR11
63
10
TOTAL extindere
3426
63
130
A fost eliberată autorizația de construcție 10/19.02.2020 pentru ,,Extindere rețea de distribuție și
racorduri gaze naturale în localitatea Rotunda, comuna Doljești, județul Neam ț”, cu presiune redusă
și pe o lungine de 3255m
În vederea dezvoltării în continuare a sistemului de distribuție gaze naturale în comuna Doljesti,
localitățile Buruienești, Doljești, Buhonca, s-a adoptat Hotărârea Consiliului local al comunei Doljești
nr. 8 din 31 ianuarie 2020 privind utilizarea de teren aparținând domeniului public al comunei Doljești
în vederea și realizării lucrării ,,Extindere rețea de distribuție și racorduri gaze naturale în
localitatățile Doljești, Buruienești, Buhonca, comuna Doljești, județul Neamț” și s-a propus extinderea
rețelei de distribuție și racorduri gaze naturale pe urmatoarele străzi, astfel:
Localitatea Buruienești:
Nr.
Lungime
Diametrul
Nr.
Denumirea strazii
Tip conducta
Crt.
(m)
(De)
racorduri
1
Privighetorilor
185
PE100SDR11
63
13
2
Bradului
205
PE100SDR11
63
16
3
Pinului
152
PE100SDR11
63
15
4
Gloriei
130
PE100SDR11
63
12
5
Grig. Alexandrescu
120
PE100SDR11
63
12
6
Tineretului
258
PE100SDR11
63
4
7
Liliacului
132
PE100SDR11
63
10
8
Primaverii
186
PE100SDR11
63
13
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9
10
11
12
13
14

Randunelelor
230
Triumfului
857
Calvarului
503
Nucului
195
Crangului
540
Crizantemelor
230
TOTAL
0
Localitatea Doljești:
Nr.
Lungime
Denumirea strazii
Crt.
(m)
1
Albuiei
690
2
Mierlelor
288
3
Pr. Atanasie Vasilescu
360
4
Scolii
185
5
Bahnei
330
6
Privighetorii
385
7
Lalelelor
125
8
Semanatorii
265
9
Merilor
200
10
Prunilor
135
11
Garlei
150
12
Salcamilor
250
13
Paraului
640
TOTAL
0
Localitatea Buhonca:
Nr.
Lungime
Denumirea strazii
Crt.
(m)
1
Vasile Alecsandri
400
2
Crangului
450
3
Liliacului
121
4
Fdt.Nucilor
185
5
Izvoarelor
479
6
Ciocarliei
472
7
Rozelor
235
8
Viilor
265
9
Sperantei
200
10
Sfanta Cruce
135
TOTAL
0

PE100SDR11
PE100SDR11
PE100SDR11
PE100SDR11
PE100SDR11
PE100SDR11

Tip conducta
PE100SDR11
PE100SDR11
PE100SDR11
PE100SDR11
PE100SDR11
PE100SDR11
PE100SDR11
PE100SDR11
PE100SDR11
PE100SDR11
PE100SDR11
PE100SDR11
PE100SDR11

Tip conducta
PE100SDR11
PE100SDR11
PE100SDR11
PE100SDR11
PE100SDR11
PE100SDR11
PE100SDR11
PE100SDR11
PE100SDR11
PE100SDR11

63
63
63
63
63
63
63

11
42
22
13
48
12
0

Diametrul
(De)
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

Nr.
Racorduri
16
9
15
8
10
18
3
11
9
5
5
8
23
0

Diametrul
(De)
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63

Nr.
Racorduri
13
11
2
6
12
10
9
10
6
3
0

TOTAL Extindere
11018 m PE100SDR11
63
465
Modernizare drumuri sătești în comuna Doljești, județul Neamț (9925 m.l.)
Autorizație de construcție nr. 36 din 14.09.2019. Valoarea lucrărilor = 8.300.904,23 lei.Contract
de Finanțare al investiției din cadrul proiectului ”Modernizare drumuri sătești în comuna Doljești”, nr.
244/31.10.2019, înregistrat la CNSP cu nr.1860/CNSP/30.05.2019. Cod proiect IE INFRASTRUCTU
RAXXX. Valoarea contractului de finanțare = 12.280.780 lei.
SATUL DOLJEȘTI
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Nr.
crt
.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Denumire străzi

Livezii
Primăverii
Școlii
Semănătorii
Sportului
Monumentului
TOTAL
SATUL BURUIENEȘTI
Nr.
Denumire străzi
crt.
1.
Mihai Eminescu
2.
Nicolae Iorga
3.
Preot Petru Ciocan
4.
Crângului
TOTAL
SATUL BUHONCA
Nr.
Denumire străzi
crt
.
1.
Vasile Alecsandri
2.
Ion Creangă
3.
Tineretului
4.
Speranței
5.
Preot Petru Cadar
6.
Fundătura Bisericii
TOTAL
SATUL ROTUNDA
Nr.
Denumire străzi
crt
.
1.
Unirii
2.
Crinilor
3.
Cantonului
5.
Cimitirului
4.
Parohiei
5.
Siretului
6.
Șesului
7.
Tăbăcăriei
8.
Trei Prăjini
9.
Zăvoi
TOTAL

Elemente de identificare și dotările existente
Lungime m Apă Canal Elect. Asfalt
567
335
178
211
204
694

DA
DA
DA
DA
DA
DA

DA
DA
DA
DA
DA
DA

DA
DA
DA
DA
DA
DA

NU
NU
NU
NU
NU
NU

Rețele
gaze nat.

Obs.

DA
DA
DA
DA

0
Elemente de identificare și dotările existente
Lungime m Apă Canal Elect.
Asfalt
1251
DA
DA
DA
NU
288
DA
DA
DA
NU
578
DA
DA
DA
NU
485
DA
DA
DA
NU

Rețele
gaze nat.
DA
DA
DA

Obs.

0
Elemente de identificare și dotările existente
Lungime m Apă Canal Electr. Asfalt
351
259
274
570
162
123

DA
DA
DA
DA
DA
DA

DA
DA
DA
DA
DA
DA

DA
DA
DA
DA
DA
DA

NU
NU
NU
NU
NU
NU

Eețele
gaze nat.

Obs.

DA
DA
DA
DA
DA
DA

0
Elemente de identificare și dotările existente
Lungime m Apă Canal Electr. Asfalt
392
297
287
294
278
391
214
440
305
497

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

Rețele
gaze nat.

Obs.

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

0
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Modernizare drumuri sătești în comuna Doljești, județ Neamț=2189+2602+1739+3395=9925 m.l.
Notă: Str. Semănătorii – Doljești – propus pt. asfalt L = 211 m.l. din totalul de 278 m.l. (trebuie
măsurată lungimea de 211 m.l. cu plecarea din drumul comunal) Idem – Str. Sportului – Doljești.
Modernizare drumuri sătești în comuna Doljești, județul Neamț (7946 m.l.)
Autorizație de construcție nr. 19/27.06.2019/ Valoarea investiției + 4.227.371,14 lei.
Contract de Finanțare al investiției din cadrul proiectului ”Modernizare drumuri sătești”, nr.
244/31.10.2019, înregistrat la CNSP cu nr. 1860/CNSP/30.05.2019. Cod proiect IEINFRASTRUCTURAXXX. Valoarea contractului de finanțare = 12.280.780 lei.
SATUL DOLJEȘTI
Nr.
Denumire străzi
Elemente de identificare și dotările existente
Rețele
Obs.
Lungime m Apă Canal Elect.
Asfalt
crt.
gaze nat.
1
Mierlelor
283
DA
DA
DA
NU
DA
2
Sfânta Treime
160
DA
DA
DA
NU
DA
3
Bahnei
335
DA
DA
DA
NU
DA
4
Preot Vasile Brumărașu
152
DA
DA
DA
NU
DA
5
Crizantemelor
335
DA
DA
DA
NU
DA
6
Privighetorii
354
DA
DA
DA
NU
7
Păcii
99
DA
DA
DA
NU
DA
8
Viilor
646
DA
DA
DA
NU
DA
TOTAL
0
SATUL BURUIENEȘTI
Nr.
Denumire străzi
Elemente de identificare și dotările existente
Rețele
Obs.
Lungime
m
Apă
Cana
Electr.
Asfalt
crt.
gaze nat.
l
1
Bradului
209
DA
DA
DA
NU
2
Pinului
155
DA
DA
DA
NU
3
Grigore Alexandrescu
126
DA
DA
DA
NU
DA
4
Ion Creangă
386
DA
DA
DA
NU
DA
5
Speranței
386
DA
DA
DA
NU
DA
6
Liliacului
132
DA
DA
DA
NU
7
Primăverii
179
DA
DA
DA
NU
DA
8
Rândunelelor
226
DA
DA
DA
NU
DA
9
Nicolae Grigorescu
789
DA
DA
DA
NU
DA
10 Nucului
188
DA
DA
DA
NU
TOTAL
0
SATUL BUHONCA
Nr.
Denumire străzi
Elemente de identificare și dotările existente
Rețele
Obs.
Lungime
m
Apă
Canal
Electr.
Asfalt
crt.
gaze nat.
1.
Crângului
434
DA
DA
DA
NU
DA
2.
Ciocârliei
410
DA
DA
DA
NU
DA
TOTAL
0
SATUL ROTUNDA
Nr.
Denumire străzi
Elemente de identificare și dotările existente
Rețele
Obs.
Lungime
m
Apă
Canal
Electr.
Asfalt
crt.
gaze nat.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fânațului
Hățașului
Iazului
Islazului
Fundătura Plopilor
Prăjini
Vasile Alecsandri

331
273
191
127
190
209
76

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

NU
NU
NU
NU
NU
NU
NU

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

160

2978 DC
177

Fundătura Narciselor
218
DA
DA
DA
NU
DA
Viitorului
347
DA
DA
DA
NU
DA
TOTAL
0
Total, Modernizare drumuri sătești în comuna Doljești, județul Neamț; 2.364 +2.776 +844 + 1.962 =
7.946 m.l.
Pentru ambele proiecte de 9925 m și 7946 m sunt finalizate licitațiile, sunt eliberate autorizațiile
de construcții și au fost încheiate contractele de achiziții:
- 7946 m vor fi executați în baza contractului de execuție nr. 7677/24.09.2018 și a autorizației nr.
19/27.06.2019 de către SC DARCONS SRL;
- 9925 m vor fi executați în baza contractului de execuție 5503/04.06.2019 și a autorizației nr.
36/11.09.2019 de către SC DANLIN XXL SRL.
Avându-se în vedere, modificările politice care au determinat schimbarea guvernului, guvernul
actual a anulat toate contractele încheiate cu FDI și nu a mai pus alte variante de finanțare în loc, în
consecință, toată munca și speranța noastră în modernizarea acestor drumuri, după ce am executat întro
ordine firească, susținem noi,lucrările de alimentare cu apă, canalizare și introducerea gazelor naturale
în toată comuna, par în zadar și normal apar nemulțumirile cetățenilor că drumurile săte ști rămase
nemodernizate sunt întro stare total necorespunzătoare. Am sperat și am solicitat guvernării actuale să
găsească modalitățile de finanțare cât mai urgent și nu are importanță culoarea politică ce va rezolva
această solicitare, important va fi că totul trebuie făcut pentru cetățeni și asigurarea condi țiilor pentru
un trai cât mai civilizat. Am solicitat consilierilor PNL din consiliul local să încerce să lucreze
constructiv și să facă demersuruile necesare și să intervină/solicite ca guvernul actual să găsească o
formă de finanțare pentru a realiza de urgență aceste modernizări.
Comuna Doljești este străbătută de șoseaua județeană DJ 207K, care o leagă spre sud de
comuna Sagna, spre nord în județul Iași de comuna Butea și spre est de comuna O țeleni, tot din jude țul
Iași. Intrarea în satul Rotunda se face din acest drum județean, pe drumul comunal nr.177, ce duce spre
nord tot la comna Butea, județul Iași.
Starea actuala a drumului județean DJ 207K, după mai multe reparații executate în ultimii 15
ani, se prezintă ca un drum care are foarte multe denivelări, în special până la intrarea în satul
Buruienești, care sunt o problemă în special pentru toate mijloacele auto. Anual s-au făcut pe această
zonă reparații, dar acestea nu rezistă din cauză că nu s-a gasit solu ția stabilizării terenurilor și s-au
realizat doar în urma apariției unor grave deprecieri și pentru a asigura temporar circulația frecventă
pe acest drum.
Pe localități este necesar să fie asfaltate drumurile care sunt circulabile, care au numerotate
casele existente și au denumiri stradale aprobate prin hotărâri ale consiliului local.
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În satul Doljești sunt neasfaltate 23 de drumuri locale, totalizând 8750 m.l., în Buruienești sunt
21 de drumuri locale cu o lungime totală de 8300 m.l., iar în Buhnca sunt 13 drumuri locale neasfaltate
cu o lungime totală de 4200 m.l., iar în Rotunda sunt neasfaltate 19 drumuri cu o lungime totală de 8600
m.l. Pe total comună sunt neasfaltate 76 de drumuri locale cu o lungime totală de 29850 m.l. Având în
vedere că ulterior stabilirii opisului stradal cu denumirile stradale aprobate, intravilanul localităților
din comună s-a extins, rețeaua stradală s-a mărit, fiind necesar să modificăm suplimentarea/modificarea
rețelei stradale din comună, rezultă încă un plus de circa 9 km de drumuri locale care trebuie
modernizate.
Ca măsură imediată pe care o propune administrația locală este pregătirea, ca după ieșirea din
iarnă, să se facă reprofilări, balastări, compactări, pe toate drumurile comunale și săte ști pentru a le
face viabile și totodată, parte din ele pregătite pentru modernizare. Avem o canitate de balast de 2000
m.c. depozitată pe care o vom folosi la balastarea și pregătirea acestor drumuri pentru a putea fi folosite
pentru circulație. Este făcută o evidență a acestor drumuri, s-au verificat toate căile de acces,
propunându-se care sunt variantele cele mai bune de aplicat, care sunt cantitățile de balastare, costurile
necesare, se pregătesc toate documentele necesare executării acestor lucrări.
EDUCAȚIE ȘI CULTURĂ
Educaţie
Educaţia contribuie la formarea şi dezvoltarea personalităţii individuale. Totodată nivelul de
dezvoltare economică al unei ţări depinde şi de nivelul de educaţie a cetăţenilor, de aceea este nevoie de
o concepţie clară despre rolul educaţiei într-o societate. Educaţia este un obiectiv primordial pentru
comunitate în orice societate, având la bază următoarele principii:
- acces egal şi sporit la educaţie;
- calitate ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere;
- descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ;
- transformarea educaţiei în resursă de bază a modernizării României;
- considerarea investiţiei în capitalul uman ca investiţia cea mai profitabilă pe termen lung;
- reconstrucţia învăţământului în satele aparţinătoare;
- combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală;
- compatibilizarea europeană şi scoaterea învăţământului românesc din izolarea din ultimii ani;
- dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente.
Familia, mediul de viaţă, şcoala şi nu în ultimul rând administraţia publică locală sunt factori
determinanţi ai dezvoltării complete şi complexe a copiilor. Împreună trebuie să colaboreze pentru ca
fiecare elev, indiferent de particularităţile sale, să poată deveni un membru independent al comunităţii
în care doreşte să se integreze.
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Resurse umane existente în anul şcolar 2019-2020
Personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al Școlii Gimnaziale ,,Gh.Pătrașcu”
Buruienești.
Situaţia personalului didactic privind obținerea gradelor didactice la nivelul anului școlar 20182019 este următoarea:
cadre didactice total
din care:
titulari
cu gr.I
cu gr.II
cu def. deb.
suplinitori
calificati
Înv. preșcolar
5 2
0
3
4
Înv. primar
15 11
1
4
15
Înv. gimnazial
27 8
7
6
1
3
23
TOTAL
47 25
9
13
1
3
42
Plan scolarizare 2019- 2020
Grădinițe
Înv. primar- clasa
Învățământ primar- Învățământ gimnazial
Localitatea
pregătitoare
Clasele I- IV
Nr.
Nr.
Clasa
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr. copii Nr.clase Clasa
copii
clase
copii
clase
copii
Grupe
Buruienești
89
2
20
1
I
19
1
V
32
2
II
27
1
VI
35
2
III
35
2
VII
33
2
IV
39
2
VIII
33
2
Total
120
6
/
133
Buhonca
16
1
Doljești
25
1
22
1
I
33
2
V
16
1
II
24
1
VI
15
1
III
15
1
VII
15
1
IV
26
1
VIII
13
1
Total
98
5
/
59
4
Rotunda
18
1
TOTAL
148
5
42
2
218
11
/
192
Total număr de elevi: 148 (grădiniță)+260 (înv.primar)+192 (înv.gimnazial)=600 elevi și preșcolari
Evaluarea instituțională
Întreaga activitate a Școlii Gimnaziale,,Gh. Pătrașcu” Buruienești a fost evaluată în perioada 1014 decembrie 2018 de către o comisie formată din inspectori de la Inspectoratul Școlar Jude țean Neam ț.
În urma inspecției generale desfășurate asupra tuturor compartimentelor și comisiilor func ționale la
nivelul școlii, am obținut calificativ favorabil, dând dovadă de o bună colaborare și organizare.
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Evaluarea elevilor
a) Evaluările Naționale de la clasele a II-a, a IV-a și a VI –a au demonstrat faptul că procesul
instructiv- educativ și-a atins scopul, majoritatea elevilor dobândind competențele cerute de acest tip de
evaluare.
b) În urma încheierii situației școlare a elevilor, s-a constatat un procentaj ridicat de
promovabilitate, de aproximativ 97%, în privința disciplinei, nu sunt cazuri de sancțiuni.
c) Evaluarea Națională la clasa a VIII – a
La limba și literatura română din cei 50 de elevi prezenti, 34 au ob ținut note peste 5, din care 4
elevi au note peste 8, trei dintre ei peste 9, iar numărul elevilor cu note sub 5 fiind de 16.
Rata de promovabilitate la Evaluărea Națională la disciplina limba și literatura română este de:
68%. media notelor este de: 5.67.
Din numărul total de 49 de elevi prezenți la evaluare la disciplina matematică, 21 de elevi au
obținut note peste 5, din care 2 elevi cu note peste 8 şi 28 de elevi cu note sub 5.
Rata de promovabilitate la Evaluarea Națională la disciplina matematică este de: 42,85 %
Media notelor la Evaluarea Națională la disciplina matematică este de: 4,60, din totalul de 49
elevi participanți, 25 au obținut medii generale peste 5 și 24 elevi medii sub 5.
Rata de promovabilitate la Evaluarea Națională pentru ambele discipline este de: 51,02%, iar
media notelor este de: 5,16.
Mediile obținute la Evaluarea Națională sunt mai mici comparativ cu mediile ob ținute pe parcursul
anilor de studiu.
În privința admiterii în învățământul liceal și profesional, facem precizarea că to ți absolven ții de
clasa a VIII- a au fost înscriși la școli profesionale și licee.
În perioada următoare se vor desfășura alte etape de evaluare, referindu-ne la evaluarea activității
manageriale, precum și a activității personalului didactic și didactic auxiliar.

LISTA PROIECTE / PARTENERIATE / CONCURSURI AN ȘCOLAR 2018-2019
Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

PROIECTE / PARTENERIATE
Proiect regional ,,În așteptarea lui Moș Nicolae,, ediția
aVIa,CAEJ poziția 32
Revista școlară,,Cuvintele-oglinda sufletului nostru,,-nr. 9
și10
Proiect interjudețean ,,Mărțișorul-bucuria primăverii,, ediția
a VI a, CAEJ poziția 33
,,Cu viața mea apăr viața,,
,,Prietenii pompierilor,,
Proiect educațional ,,Mica Unire-act istoric măreț,,
Festivalul concurs interjudețean ,,În lumea teatrului,, ediția a
VIa - noiembrie 2018
Concurs local ,,Și eu pot fi bun la mate,,-etapa locală
-etapa județeană
,,LuminaMath,,- etapa online
-etapa națională
Profu’de mate-online 19-25 noiembrie 2018

Nr.elevi
inscriși
43
25

Locul obținut
11-locul I,11-locul II,
11-loculIII,10-menț.
Locul I

7
7

8-locul I, 8-locul II
8-locul III,8-mențiuni
diploma de particip.
diploma de particip

5

Locul III

32

16
7
9
2
5

7 elevi s-au calificat
3-menț.,4-dipl. part.
2-premii I
4-dipl. de excelenta
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11.
12.
13.
14.
15.

Olimpiada de matematica-etapa locala
De la Alfa la Omega(2 noiembrie2018)Piatra Neamt
Lumina Math(24 noiembrie2018)Piatra Neamt
Concurs naț de fizica-chimie,,Impuls perpetuum,,etapa judeș
Olimpiada de geografie - etapa locală
- etapa județeană
Concursul formatiilor si interpretilor-etapa zonala

13
5
5
1
3

10

18.

Concurs județean de creații literare și artistice ,,Creangă și
copiii,,-Dulcești
Concurs Național ,,Micii olimpici,,

19.

Concurs Național interdisciplinar ,,Amintiri din copilărie,,

36

20.

Concurs Național de Competență și Performanță ,,Comper,,Limba și Literatura română ,,etapa I și II și națională

16.
17.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.
34.
35.

2

39

1-diploma de merit
1-calificat et.județ.
1-mentiune
3-mentiuni
1-mentiune
2 elevi s-au calificat
la etapa județeană
1-locul I
1-locul II
3-locul I, 3-locul II,
3-locul III, 1-Menț.
13-locul I,8-locul II,
8-locul III,10-dipl p.
12-locul I,7-locul II,
6-locul III,11-Dipl p.
13-locul I
15-locul II
9-locul III
11-Mențiune

65
5 elevi
calificati
la EN
Concurs Național de Competență și Performanță ,,Comper,,37
5 elevi calificati la
Matematica, etapa I și II și națională
EN
7-locul I,5-locul II,
Concurs internațional ,,Formidabilii,,
20
5-locul III,3-Dipl. p
10-locul I,5-locul II,
Concursinternațional ,,Discovery-descoperălumea,,
22
3-locul III,4-Dipl.p.
Parteneriat Centrul Don Bosco
20
Parteneriat educational ,,Pamant curat, om salvat,,
110
Proiect educational ,,Anul omagial al satului romanesc(al
65
preotilor, invatatorilor si primarilor gospodari)-satul Doljesti
Parteneriat biblioteca- ,,2 aprilie ziua internationala a cartii
pt.copii si tineret. Cum se realizeaza cartile?
1 diploma participare
Muzee si scoli-promovarea patrimoniului muzeal si a
creativitatii prin act.educationale
Proiect ,,Educatia e sansa ta,,-Modalitati de prevenire a
esecului scolar-perioada decembrie-iunie
Proiect ,,Saptamana legumelor si a fructelor donate,,
Proiect Erasmus
6 elevi calif. 1 locu I
Olimpiada de religie - faza locala
18
1 loc II; 1 loc. III
- faza județeană
6
1-mențiune
- Faza națională
1
Locul II
Olimpiada națională a sportului școlar clasele 0-IV-fotbal
fete-faza centru localitati
Proiect ,, Primar pentru o zi”
15
Mentiune
Cupa Centenar- Clasele III-IV baieti
Locul III
Olimpiada Gimnaziilor –clasele V-VIII-fotbal fete
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36.
37.
38.

Parteneriat Cupa Condor-FOTBAL BAIETI GIMNAZIU
Parteneriat Cupa Grapet-fotbal baieti gimnaziu
Cupa Colinele Iasului- parteneriat interjudeț-fotbal baieti gziu

10

Locul II
Locul III
Locul II
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Pregătirea pentru anul şcolar 2019-2020 a vizat următoarele obiective:
* pregatirea din timpul verii, a tuturor spaţiilor de şcolarizare şi educaţie pentru elevi și pre școlari
( reparații unde este cazul și igienizări);
* achiziționarea și montarea de sisteme de alarmă pentru asigurarea securității la Scoala Buruienești și
Structura Doljești;
* montarea unei copertine deasupra ușii de acces elevi la Corpul B de la Școala Buruienești;
* amenajarea spațiului verde la Corpul B de la Școala Gimnazială ,, Gh. Pătrașcu”, Buruienești;
* amenajarea spațiului de joacă și a trotuarelor de la Grădinița cu program normal Buruiene ști Corp
C);
* repararea și zugrăvirea exterioară a Corpurilor A și B de la Structura Doljești;
*înlocuirea coșurilor de fum ale centralelor termice de la Scoala Buruienești și Structura Doljești;
* achiziționarea de combustibil solid pentru încălzirea spațiilor școlare;
* achiziționarea diverselor materiale pentru curățarea, dezinfectarea și întreținerea spațiilor școlare;
* finalizarea situaţiilor şcolare a unor elevi;
* întocmirea corectă şi eliberarea actelor de studii;
* încadrarea cu personal didactic calificat şi corespunzător, conform metodologiilor în vigoare;
* organizarea colectivelor de elevi ;
* procurarea documentelor necesare privind curriculum naţional, programe şcolare precum şi
cataloage, registre matricole, foi matricole, manuale etc.
* întocmirea documentelor şcolare de planificare şi proiectare didactică;
* reorganizarea comisiilor P.S.I şi Protecţia muncii, instruirea personalului unităţii în vederea
prevenirii unor evenimente nedorite.
La finalul semestrului I al anului școlar 2019- 2020 rata de promovabilitate a elevilor este
ridicată ( aproximativ 95%), iar pentru conduita disciplinară nu s-au înregistrat cazuri de scădere a
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notelor la purtare. În sfera activităților extracurriculare s-a realizat Proiectul ,, În așteptarea lui Mo ș
Nicolaie”, în cadrul căruia au existat parteneriate cu aproximativ 100 de școli din țară. Deasemenea sau organizat serbări dedicate zilei naționale a României și serbări privind datiniile și obiceiurile de
iarna.

Clădirea școlii Rotunda, în baza unei hotărâri a Consiliului local al comunei Doljești a fost
predată Consiliului județean Neamț – Direcției de protecție socială – pentru a se înființa un centru de zi
pentru persoanele cu dizabilități.
Cultura
Biblioteca Comunală
În intervalul de timp ianuarie 2018 - decembrie 2019, în biblioteca comunală Doljești, au avut
loc mai puține activități, deoarece spațiul în care funționa aceasta s-a aflat într-un proces de
modernizare care a fost finalizat în septembrie 2019, acum sunt executate lucrările de amenajare a
bibliotecii comunale. Preconizăm ca în jurul datei de 15 martie să funcționeze pe un program normal,
biblioteca comunală și căminul cultural..
 Toate cărțile din bibliotecă au fost depozitate provizoriu într-un apartament, proprietatea
primăriei, în momentul de față toate cărțile au fost depozitate în bibliotecă, mai trebuie făcute câteva
rafturi și finalizat aranjatul cărților.
 Au fost date spre împrumut la domiciliu și în bibliotecă, un număr de 5736 documente
 S-au primit donații de carte de la Biblioteca Județeană ,,G.T. Kirileanu,, un număr de 8
exemplare iar de la o persoană s-a primit ca donație primit un număr de 1380 cărți și reviste.
 S-a menținut amenajarea spațiului cu întrebuințări multiple, pentru consultarea lucrărilor în
bibliotecă a documentelor din fondul de referință (enciclopedii ilustrate de cultură generală, istorie,
geografie, biologie etc), efectuarea temelor, concursuri de ghicitori, ateliere de lucru (modelaj
plastilină, mărțișoare etc), expoziții de desene in funcție de împrejurări, introducere în minunata lume a
Pagină 35 din 53

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ
COMUNA DOLJEŞTI
PRIMAR
www.primariadoljesti.ro

basmelor, a elevilor din clasa întâi a Școlii cu clasele I-VIII Doljești, împreună cu copiii, s-au
confecționat flori, mărțișoare si felicitări cu ocazia Zilei de 8 Martie (peste 100 buc.)
 S-a serbat ziua marelui poet Eminescu – poezii, expoziție de desene si volume de poezii, ”Arta
populară, obiceiuri si tradiții”.
 1 Iunie - Sărbătoarea copiilor. Activități creative și recreative, desene animate, s-au acordat
premii la concursul de poezii”Culorile Toamnei”si ”Nostalgii de Toamna”, s-au serbat zile de na ștere,
organizarea zilnică a unei mici “videoteci” unde toți copiii, se pot bucura de minunatele
desene animate,
 ”Săptămâna lui Moș Crăciun” în perioada 15 - 23 decembrie a avut loc vizionari de filme online
specifice magiei sărbătorilor de iarnă,
 S-a prezentat în luna decembrie 2019, în colaborare cu școala și parohia Doljești, un program
artistic, la care au participat toți elevii și cadrele didactice de la școala Doljești, numeroși cetățeni ai
satului Doljești, prin care au fost sărbătorite familiile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Programul
a conținut dansuri, poezii, urături și momente speciale ale noului an.
Centrul social Buruienești, sediu în care sunt înscriși 25 elevi din clasele I-IV, funcționează în
sistemul after school, de la orele 12,00 la orele 16,00, sunt pregătiți de 2 educatoare din sistemul Caritas
patronat de Centrul Don BoscoI Iași.
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Consiliul local al comunei Doljești, în baza unei hotărâri, acordă anual o subvenție în lei de
circa 50.000 lei pentru acoperirea unor cheltuieli de funcționare a acestui centru.
Este de apreciat munca educatorilor de la acest centru pentru a educa și forma acești copii și ne
bucură progresul realizat de copii atât la învățătură cât și în comportament.

4.1. Populaţia - Demografie
Conform evidenţelor UAT Comuna Doljești, de la data 1 ianuarie 2011, numărul populației a
crescut până la 7483 locuitori total din care: - 3965 femei și 3508 bărbaţi;
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Populația pe sate

1531

1210
679

4053

Doljești - 1210
Rotunda - 1531

Buhonca - 679

Buruienești - 4053

- după etnie: - români: 7483 persoane;
- după religie
Structura populației pe vârste la nivelul 01 ianuarie 2018:
Localitaza
Populație
Populație cu
Populație cu
totala
vârsta intre 0 – vârsta intre 15 –
15 ani
40 ani
Comuna
7473
1497
3367
Doljești

Populație cu
vârsta intre 40 –
70 ani
1010

Populație cu
vârsta peste 70
ani
599
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6000
4000
2000
0

adventiști

locuitori de religie ortodoxă

- 237

romano-catolici

locuitori de religie advenistă de ziua a - 7 - a - 31
ortodocși

ortodocși

romano-catolici

adventiști

Activitatea compartimentului de stare civilă
Misiune: Asigurarea serviciilor de specialitate în vederea întocmirii actelor de stare civilă pentru
cetăţenii români sau pentru persoanele fără cetăţenie şi înregistrarea la cerere, a actelor sau a faptelor
de stare civilă pentru cetăţenii străini care au domiciliul sau se află temporar pe teritoriul României,
precum şi pentru soluţionarea unor cereri conform competenţei material şi teritoriale.
Primarul, în conformitate cu art. 63, alin. (1) îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de
autoritate tutelară şi asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil, atribuţii privind
organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi a recensământului.
Conform Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările
ulterioare, activitatea de stare civilă este suplinită de secretarul comunei.
În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin
din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea
măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca
reprezentant al statului în comuna sau în oraşul în care a fost ales. În această calitate, primarul poate
solicita prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale
ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale din unităţile
administrativ-teritoriale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.
Au fost înaintate borderourile cu buletinele/cărțile de identitate, certificatele de stare civilă
completate greşit și anulate, buletinele statistice de naştere, căsătorie, deces, comunicările de
modificare;
S-au rectificat acte de stare civilă, s-au înscris menţiunile, în condiţiile legii, pe marginea actelor
de stare civilă aflate la păstrare, s-au eliberat extrase de pe actele de stare civilă, au fost preluate,
înregistrate, atribuite și înscrise codurile numerice personale precalculate, a fost ținută evidenţa
registrului de intrare ieşire a corespondenței de stare civila;
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A fost asigurată exercitarea lucrărilor necesare deschiderii procedurii succesorale, în cursul
anului 2019 s-au eliberat 44 de sesizări de deschidere a procedurii succesorale.
Acte înregistrate:
- Căsătorii – 44, din care 4 transcrieri
- Decese – 51, din care 64transcrieri
- Naşteri – 33, toate aceste acte fiind transcrieri
Certificate eliberate:
- Naştere - 109;
- Căsătorie - 83;
- Deces – 88.
Ocrotirea sănătăţii
Infrastructura de sănătate în comuna Doljești este compusă din:
- un dispensar uman Doljești cu 1 cabinet de medic de familie.
- 1 farmacie;
- un dispensar veterinar în Doljești;
- un dispensar uman în Rotunda, cu program de cîte o zi pe săptămână pentru medicii de familie
din Doljești și Buruienești; 1 cabinet stomatologic;
- 1 farmacie în Rotunda;
- 1 Cabinet medic familie în Buruienești;
- 1 farmacie în Buruienești
1 cabinet stomatologic;
Recent s-a făcut la Casa de sănătate Neamț, o solicitare pentru a se ocupa cel puțin un post de
medic de familie la Rotunda. Sunt demersuri pentru a înființa la nivelul comunei un post de asistent
comunitar și pentru a se înființa un centru de permanență. Anul acesta trebuie să finalizăm
modernizarea dispensarului în care va funcționa cabinetul medicului de familie, un cabinet de
stomatologie și o farmacie.
Protecția socială și promovarea echității sociale
Asistenţa socială
Asistenţa socială exprimă orientarea politicilor publice către cetăţenii vulnerabili a unei
societăţi. Investiţia oricărei forme de guvernământ în sistemul de protecţie socială şi în serviciile sociale
este importantă pentru a ne asigura că problemele sociale existente nu vor avea consecinţe din ce în ce
mai grave asupra unor pături din ce în ce mai largi de populaţie.
Obiectivul central al politicii sociale nu mai este simpla ajutare a celor săraci, ci o reinserţie a
persoanelor excluse de la o viaţă socială normală, caracterizată prin oportunităţile societăţii moderne.
Pentru a combate excluziunea socială nu este suficient doar suportul financiar, ci trebuie
dezvoltat un larg complex de forme de suport pentru a evita excluziunea şi pentru a recupera social
persoanele împinse la marginea societăţii.
Îmbunătăţirea calităţii vieţii şi protejarea oamenilor constituie prioritatea numărul unu a
oricărei administraţii. Datorită fenomenului de sărăcie, accesul persoanelor defavorizate la asistenta
socială, capătă proporţiile unui sprijin indispensabil chiar si atunci când se dovedeşte a fi unul
temporar.
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Factorul uman este esenţial şi evoluţia lui este urmărită îndeaproape de noi pentru a putea lua
măsurile necesare asigurării echilibrului comunităţii noastre.
În domeniul asistenţei sociale am avut ca obiectiv realizarea de servicii profesionalizate,
specializate de protejare a persoanelor, grupurilor şi comunităţilor cu probleme speciale aflate în
dificultate, care nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii, un mod normal şi
decent de viaţă.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, cu modificările şi completările ulterioare, au fost efectuate anchete sociale pentru diverse
categorii de cetăţeni la solicitarea unor instituţii ale statului cu privire la minori, după cum urmează:
 au fost întocmite 21 anchete sociale pentru D.G.A.S.P.C. Neamţ cu privire la copiii care au
stabilită o măsură de protecţie;
 au fost întocmite 27 anchete sociale şi adrese pentru Judecătorie cu privire la încredinţarea
minorului în urma divorţului dintre părinţi;
 au fost întocmite 21 anchete sociale cu minori pentru Poliţie care au săvârşit fapte
antisociale;
În conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului, cu modificările şi completările ulterioare, au fost efectuate un număr de 35 de anchete sociale
la solicitarea cetăţenilor, necesare în vederea completării dosarului de încadrare în grad de handicap
pentru copiii cu dizabilităţi.
Au fost întocmite un număr de 18 de contracte cu părinţii copiilor încadraţi în grad de handicap
în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor prevăzute în planul de abilitare-reabilitare/planul de
servicii individualizat ale acestora.
În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 691/2015 privind procedura de monitorizare a
modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţi plecaţi în străinătate au fost întocmite un număr de
362 fişe de observaţie şi 362 fişe de identificare a riscurilor;
In conformitate cu prevederile HG nr.1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului
sprijinului financiar ce se acordă elevilor in cadrul Programului naţional de protecţie socială "Bani de
liceu" au fost efectuate 46 de anchete sociale.
În vederea evaluării gradului de risc în care s-ar afla unii copii, au fost întocmite un număr de 43
Fişe de Observaţie şi 43 de Fişe de identificare a riscurilor, fişe prevăzute în Hotărârea nr. 691/2015.
În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului au fost întocmite un număr de 181 rapoarte de vizită.
În scopul prevenirii separării copilului de părinţi au fost întocmite un număr de 98 planuri de
servicii precum şi 98 dispoziţii ataşate ale acestor Planuri de servicii.
În anul 2019 în conformitate cu Legea nr. 272/2004 republicată, a fost demarată o campanie de
informare a cetăţenilor referitor la obligaţiile părinţilor care pleacă sau sunt plecaţi în străinătate şi
efectele migraţiei asupra copiilor; au fost oferite cetăţenilor de pe raza comunei pliante cu informaţii
despre aspectele menţionate mai sus; aceste imprimate au fost întocmite şi realizate personal.
În vederea implicării colectivităţii locale în procesul de identificare a nevoilor comunităţii şi de
soluţionare la nivel local a problemelor sociale care privesc copiii, în anul 2017 a fost organizată o
şedinţă a structurii comunitare consultative în conformitate cu Legea nr. 272/2004 şi Legea nr.
292/2011.
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În conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare privind protecţia şi promovarea drepturilor
copilului a fost înregistrat electronic situaţia a unui număr de 323 de copiii de pe raza comunei care au
unul sau ambii părinţi plecaţi în străinătate precum şi alţi minori care se află în diferite situaţii de risc.
Potrivit Legii nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, prevederile Legii 76/2002 a Codului muncii - Legea nr.53/2003, Legii
administraţiei publice nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările făcute de Legea nr.
9/2007 şi a Codului muncii - Legea nr. 53/2003, Legii administraţiei publice nr. 215/2001, republicată,
au fost întocmite un număr de 20 de contracte individuale de angajare în funcţia de asistent personal
precum şi 20 dispoziţii ataşate ale acestor contracte.
Au fost acordate pentru două familii ajutoare de urgenţă în bani, necesari pentru depăşirea unei
situaţii de criză; aceste familii au fost monitorizate, consiliate, informate şi îndrumate conform legislaţiei
în vigoare privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.
O tânără împreună cu copilul său în vârstă de 1 an au fost ajutaţi şi întocmite documentele
necesare pentru ca aceştia să poată fi găzduiţi la „Centrul de ajutor pentru viaţă”, în satul Turtureşti,
comuna Girov.
Activitatea referitoare la acordarea prestaţiilor sociale:
Pentru beneficiarii de VMG s-au întocmit în anul 2018, 13 dispoziţii de aprobarea plăţii
ajutorului social, 27 dispoziţii de suspendare, 27 de modificare cuantum, 35 dispozi ții de încetare a
plăţii ajutorului social, 11 dispoziții de reluare, precum şi întocmirea rapoartelor statistice lunare şi
comunicarea fiecărui titular a dispoziţiilor privind orice modificare, suspendare sau încetare a
ajutorului.
Pentru încasarea contravalorii ajutorului social, beneficiarii au efectuat zile de muncă, conform
programărilor făcute.
Pe parcursul anului au fost efectuate pentru toţi beneficiarii de venit minim garantat anchete
sociale la domiciliul acestora pentru a stabilii drepturile ce li se cuvin.
 Ajutor social (vmg)conform Legii 416/2001 modificată și reactualizată. Dosare aflate în
plată în luna Decembrie 2018 = 101
 ajutoare de urgență total 10 ajutoare din care:
 ajutoare înmormântare pentru familii beneficiare de ajutor social ajutor de urgență pentru o
familie în situație critică (de dificultate) = 3;
 ajutoare de urgență pentru familii/personae singure în situații critice = 7;
 alocația pentru susținerea familiei (asf) conform Legii 277/2010:

Dosare aflate în plată în luna Decembrie 2018 = 148, s-au emis 169 dispoziții,
din care: 32 pentru acordarea dreptului la alocația de susținere a familiei, 50 pentru modificarea
cuantumului, 4 de reluare și 83 de încetare.
 ajutorul pentru încălzirea locuinței conform OG 70/2011
 număr total cereri depuse la 31.12.2018 = 238 din care,
aprobate pentru plată = 236
respinse = 2
 alocații de stat pentru copii:
 Total cereri depuse în anul 2018: 40
 indemnizații privind creșterea copilului până la 2 ani:
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 Total dosare depuse în anul 2018 = 14
 stimulent educațional (tichete sociale) pentru copii din familii defavorizate care urmează
cursurile grădiniței= 36 dosare, s-au emis 36 dispoziții ale primarului pentru acordarea acestui drept;
 activitatea privind identificarea, informarea, consilierea, evaluarea şi întocmirea unor
documentaţii necesare persoanelor adulte cu handicap:
 Persoane cu handicap grav beneficiare de indemnizatie lunară pentru îngrijire
conform legii 448/2006 = 34 persoane

asistenți personali pentru persoanele cu handicap grav angajați la sfâr șitul anului
2018 = 31 asistenți personali

anchete sociale efectuate în cursul anului 2018 privind încadrarea/reîncadrarea în grad
de handicap adulți = 43 cazuri
 activitatea referitoare la eliberarea altor acte la cerere:
 Anchete sociale pentru obținerea bursei sociale pentru studenți = 15
 Adeverințe eliberate beneficiarilor de prestații sociale =150

Activitatea referitoare la promovarea și protecția dreptrilor copiilor și familiilo aflate în
situația de risc:
 informarea, consilirea, monitorizarea copiilor şi familiilor aflate în situaţii de risc:
10 cazuri copii
Fişe observaţie, 13, fişe identificare risc 13,
Planuri de servicii privind prevenirea separării copiilor de familie, 10
Dispoziţii primar aprobare plan servicii, 10
 evaluarea, informarea, consilierea şi monitorizarea situaţiei copiilor cu părinţi plecaţi în
străinătate: 96 copii
 evaluare, consiliere şi informare privind întocmirea ocumentaţiilor necesare:
 încadrării şi / sau reîncadrării copilului în grad de handicap
anchete sociale efectuate : 35
rapoarte monitorizare a situaţiei copiilor cu handicap 56
 acordării sprijinului financiar ,,bani de liceu’’
anchete sociale efectuate : 60
Activitatea Serviciului Voluntar pentru situații de urgență
 Întocmirea planurilor de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în 2019, privind:
Planul de pregătire profesională lunară și anuală, pe teme și exerciții a serviciului voluntar
pentru situațiilor de urgență în anul 2019
Documente de organizare și funcționare a serviciului voluntar pentru situații de urgență
Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare pentru gestionarea
situațiilor de urgență în anul 2019.
Planul de analiză și acoperire a riscurilor -2019
Planul de apărare împotriva inundațiilor, ghețurilor și poluărilor accidentale al Comitetului
Local pentru Situații de Urgență Doljești – pentru 2018 -2021.
Plan de evacuare în situații de urgență (actualizare)
Planul operativ de acțiune pentru combaterea poleiului și a înzăpezirii drumurilor publice –
pentru perioada 01.10.2019 – 31.03.2020
Pagină 43 din 53

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMȚ
COMUNA DOLJEŞTI
PRIMAR
www.primariadoljesti.ro

 S-a asigurat:
- Instruirea membrilor serviciului voluntar pentru situații de urgență;
Participarea membrilor serviciului voluntar pentru situații de urgență la concursurile
profesionale;
Instruirea și participarea la concursul,,Prietenii pompierilor,, cu elevii școlii Doljești.
Controale la gospodăriile populației, operatorilor economici și instituțiile din subordine,
conform graficului de control.
Acțiuni de prevenire și informare preventivă a populației.
Convocări de pregătire și instruire cu șefii SVSU la detașamentul de pompieri Roman și ISU
Neamț.
- comunicarea situațiilor statistice lunare și trimestriale conform cerințelor din Ordinul
director nr. 49 din 21.02.2017 - anexele – 1 la 27
 Privind protecția civilă s-au realizat:
Catalogul Local al localităților și operatorilor economici din comuna Doljești din punct de
vedere al protecției civile - 2019
Planul de apărare în cazul dezastrelor provocate de seisme și/sau alunecări de teren Doljești
- Instruirea și participare la concurs ,,Cu viața mea apăr viața,, cu elevii școlii Doljești.
- Verificarea și întreținerea mijloacelor de înștiințare - alarmare a populației-lunar
- Exercițiu de alarmarea populației în caz de dezastre – lunar
- Exercițiu de alarmare a elevilor din școli - 13 septembrie, 28 februarie
Organizarea și desfășurarea activităților de apărare împotriva incendiilor și la echiparea cu
mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor;
verificarea mijloacelor de stingere a incendiilor (stingătoare) la școli, lăcașe de cult, cămine
culturale, bibliotecă, arhivă, dispensare medicale, primărie și anexe (magazii de lemne, garaj, depozite,
centrala termică)
Controale, verificare, supraveghere a punctelor de recoltare a cerealelor păioase.
Intervenții la incendii de resturi vegetale, vegetație uscată și locuințe - 6
 Privind protecția muncii s-a asigurat:
- Instruirea salariaților din primărie în domeniul situațiilor de urgență;
- Evidența fișelor de instruire colectivă a persoanelor cu ajutor social potrivit Legii 416/2001
- Evidența fișelor de instruire individuale privind securitatea și sănătatea în muncă a
personalului din primărie.
- DSV – Planul privind gestionarea situațiilor de urgență generate de apariția epizootiilor pe
raza comunei Doljești. (actualizare)
- Muncitor pe Mini încărcător frontal SR.200 – deszăpezire, tocat vegetația pe drumuri
comunale
- Întreținere și verificare utilaje – generatoare de curent, motopompe, mini încărcător frontal
SR200.
Activităţi preventive:
Compartimentul de prevenire din cadrul Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Doljeşti,
a întocmit Graficul de informare publică, prin care au fost desfăşurate activităţi de informare a
populaţiei, prin: distribuirea de pliante informative cu privire la modul de comportare în cazul unor
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situaţii de urgenţă (cutremur, inundaţii, incendii, accidente grave pe căi de căi de comunicaţie), afişarea
la avizier a hărţii cu zonele inundabile la nivelul comunei, a codificărilor pe culori a fenomenelor meteo
periculoase şi a semnalelor de alarmare în cazul unor situaţii de urgenţă precum şi emiterea prin
sistemul de avertizare şi alarmare a unor mesaje predefinite cu reguli şi măsuri de comportare în astfel
de situaţii.
Au fost desfăşurate controale de îndrumare la gospodăriile cetăţenilor şi instituţiile din
subordine în baza Graficului de control întocmit pentru acestă activitate.
Activităţi de organizare şi funcţionare:
Au fost actualizate documentele operative: Planul de intervenţie la inundaţii, Planul de analiză şi
acoperire a riscurilor, a fost întocmit şi aprobat planul de asigurare a resurselor financiare, materiale şi
de personal pentru anul 2020.
Protecţia mediului
Crearea unui mediu de calitate, atractiv, sigur si sustenabil pentru generațiile prezente și viitoare
este esențială iar luarea de decizii responsabile din punct de vedere al mediului este extrem de
importantă.
Obiective:
- protejarea patrimoniului verde existent şi punerea lui în valoare
- extinderea spaţiului verde
- sensibilizarea şi educarea publicului pe teme de mediu
- managementul integrat al deşeurilor
- soluţii eficiente pentru "salvarea energiei" şi utilizarea energiilor alternative
Pentru transformarea parcurilor în locuri de recreere și de joacă se vor realiza aparate de
joacă la şcoli şi grădiniţe astfel:
- amenajare spațiu de joacă pentru copii – Grădiniţa din satul Rotunda;
- amenajare spațiu de joacă pentru copii – Grădiniţa din satul Doljeşti;
- amenajare spațiu de joacă pentru copii – Grădiniţa Buhonca;
Managementul integrat al deşeurilor
Colectarea deşeurilor reciclabile ajunge în Europa până la 50% din totalul deşeurilor menajere
colectate.
Județul Neamț este beneficiarul Proiectului „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor în
Județul Neamț”(Proiectul SMID) finanțat prin Programul Operațional Sectorial Mediu (”POS Mediu”).
În scopul realizării Proiectului, Județul Neamț și celelalte unități administrativ-teritoriale din
județul Neamț s-au asociat și au constituit împreună Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (”ADI
ECONEAMȚ”).
Unitățile administrativ-teritoriale membre ale ADI ECONEAMȚ, inclusiv județul Neam ț, (”UAT
membre”) au acordat Asociației, prin statutul ei, un mandat în ceea ce prive ște gestiunea unitară a
serviciilor de salubrizare a localităților din județul Neamț. Conform Statutului ADI ECONEAM Ț, UAT
membre au mandatat ADI ECONEAMȚ să delege gestiunea serviciului de salubrizare, în numele și pe
seama lor, unui operator selecționat printr-o procedură de licitație publică.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ECONEAMȚ („ADI ECONEAMȚ”), cu sediul în str.
Alexandru cel Bun nr. 27, municipiul Piatra Neamț, județul Neamț, înregistrată în registrul asociațiilor
și fundațiilor de pe lângă judecătoria Piatra Neamț cu nr 5685/ 279/2008 CIF 24822890, în numele și pe
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seama următoarelor unități administrativ-teritoriale membre: județul Neamț și municipiul Roman,
comunele Bahna, Bîra, Boghicea, Botești, Bozieni, Cordun, Doljești, Dulcești, Gherăești, Gâdinți, Horia,
Icușești, Ion Creangă, Moldoveni, Oniceni, Pâncești, Poienari, Sagna, Săbăoani, Secuieni, Stănița,
Tămășeni, Trifești, Valea Ursului, Văleni aceste unități administrativ-teritoriale având împreună
calitatea de delegatar, a încheiat cu S.C. ROSSAL S.R.L. Roman cu sediul în municipiul Roman, str.
Bogdan Dragoș nr. 119, județul Neamț, tel: 0233 740 487, fax: 0233 740 487, e-mail:
rossal.roman@yahoo.com, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul
Neamț cu nr. J27/328/10.03.2003 din 10.03.2003, CUI 15276951, Contractul de delegare prin
concesiune a gestiunii serviciului de salubrizare, pe o durată de 96 de luni, ce are ca obiec t, colectarea
separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activită ți
comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de
deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori, colectarea și transportul
deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau
exterioară a acestora.

În comuna Doljeşti nu mai sunt amplasate containere cu specificaţii tehnice personalizate (care
să permită accesul numai al deșeului specific: PET, hârtie, sticla, baterii etc.), începând cu anul 2020 sau instituit taxe și va exista obligativitatea colectarii selective a deșeurilor reciclabile, ”din poartă în
poartă” însoțită de o supraveghere strictă în privința transportării și valorificării deșeurilor reciclabile.
Încheierea contractelor de salubrizare și colectarea deșeurilor cu persoanele fizice și juridice din
comună, nu se mai face de către S.C. Rossal S.A., prin Hotărârea Consiliului local al comunei Doljești sau prevăzut și aprobat taxele care se vor plăti și încasa prin compartimentul financiar contabil din
aparatul de specialitate al primarului.
ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ ÎN ANUL 2019
Sinteza activităţii Consiliului Local pe anul 2019
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În cursul anului 2019 Consiliul local Doljești s-a întrunit în 16 ședințe din care 11 ședin țe
ordinare, 4 extraordinare și o ședință extraordinară de îndată. S-au adoptat 116 hotărâri .
Au fost respectate termenele de convocare a consiliului în şedinţe ordinare şi extraordinare.
Şedinţele Consiliului Local şi ale comisiilor de specialitate au fost publice, ordinea de zi a fiecărei
şedinţe a fost adusă la cunoştinţa opiniei publice prin afişare la sediul Consiliului Local şi prin
publicare pe site-ul Primăriei comunei Doljeşti.
Au fost iniţiate de către primar 116 proiecte de hotărâri şi au fost adoptate 116 hotărâri de către
Consiliul Local.
Consiliul local şi cele 3 comisii de specialitate şi-au desfăşurat activitatea pe baza prevederilor
Ordonanţei de urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ și a Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului local.
În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului local,
comisiilor de specialitate le-au fost puse la dispoziţie toate materialele înscrise pe ordinea de zi şi li s-au
acordat sprijinul şi asistenţa de specialitate.
Hotărârile au fost semnate de preşedintele de şedinţă, contrasemnate de secretar şi au fost
înregistrate într-un registru special, numerotat şi sigilat. Dezbaterile din şedinţele Consiliului local,
precum şi modul cum s-a exercitat votul fiecărui consilier au fost consemnate în procesele verbale, care
au fost semnate de consilierul care a condus şedinţa şi secretarul general al unităţii administrativ
teritoriale. Procesul verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă au fost depuse în dosare
speciale, numerotate, semnate şi sigilate.
În baza transparenţei decizionale prevăzute de Legea nr. 52/2003, au fost făcute publice prin
afişare la sediul instituţiei şi prin publicare pe site-ul instituţiei, ordinea de zi, hotărârile adoptate în
toate cele 16 şedinţe ale Consiliului Local. De asemenea au fost elaborate şi făcute publice prin afişare
la sediul instituţiei şi cele 16 procese verbale ale şedinţelor Consiliului local.
Nu au fost organizate întâlniri în care acestea să fie dezbătute public, deoarece nu au existat
cereri în scris din partea asociaţiilor legal constituite sau a altei autorităţi şi, de asemenea, nu au fost
primite propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare cu privire la proiectele de acte normative
supuse dezbaterii publice.
Nu au existat acţiuni în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparența
decizională intentate administraţiei publice. În cadrul procedurilor de asigurare a accesului la
informaţiile de interes public şi de asigurare a transparenţei, s-a folosit cu precădere ca instrument de
aducere la cunoştinţă publică pagina de internet a instituţiei, respectiv: primcomdoljesti@yahoo.com.
În calitate de şef al Administraţiei Publice Locale, am impus ca întreaga activitate să se
desfăşoare cu respectarea prevederilor legale. În cursul anului 2019 s-au emis 383 de dispoziții ale
Primarului comunei Doljești, toate au primit viza de legalitate din partea Instituţiei Prefectului.
PETIȚIILE
Activitatea de soluţionare a petiţiilor este reglementată de Ordonanţa Guvernului nr.27/2002,
aprobată prin Legea nr.233/2002. Potrivit prevederilor art.2 din actul normativ menţionat, prin petiţie
se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică,
pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice
centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor sau ale celorlalte organe centrale,
companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi
regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice. În conformitate cu prevederile
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art.14 din O.G. 27/2002, semestrial, autorităţile şi instituţiile publice vor analiza activitatea proprie de
soluţionare a petiţiilor, pe baza raportului întocmit de compartimentul pentru relaţii cu publicul. Potrivit
organigramei, statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Aparatului de
Specialitate al Primarului comunei Doljești, atribuţiile privind urmărirea modului de soluţionare a
petiţiilor sunt îndeplinite de o persoană din compartimentul relaţii cu publicul.
Petiţiile a căror soluţionare intră în competenţa altor autorităţi, prin care erau sesizate aspecte
privind probleme legate de aplicarea legilor fondului funciar, nerespectarea unor norme de convieţuire
socială, activitatea defectuoasă desfăşurată în cadrul unor asociaţii de proprietari, nerespectarea
ordinii şi liniştii publice sau litigii diverse au fost înaintate instituţiilor abilitate prin lege să le
soluţioneze, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea
activităţii de soluţionare a petiţiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002, iar măsurile luate au fost
comunicate petiţionarilor. Petiţiile prin care erau sesizate anumite aspecte şi nereguli privind normele
de convieţuire şi de nerespectare a ordinii şi liniştii publice au fost înaintate spre soluţionare Poliţiei
comunei Doljești.
Autorităţile şi instituţiile publice au obligativitatea de a fi transparente în activitatea lor şi de a
informa cetăţenii despre proiectele şi strategiile derulate, despre regulamente de organizare şi
funcţionare, structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, sursele financiare, bugetul şi bilanţul
contabil.
Informaţiile publice pe care autorităţile şi instituţiile publice trebuie să le ofere din oficiu sunt
acelea care se referă la activităţile unei autorităţi sau instituţii publice care utilizează resurse financiare
publice. Aceste informaţii trebuie afişate la sediul autorităţii sau instituţiei publice, publicate în
Monitorul Oficial al României, în mijloacele de informare în masă, în publicaţii proprii sau în pagina de
Internet proprie.
De asemenea, informaţiile publice pot fi furnizate la cerere prin solicitări scrise sau verbale,
venite din partea cetăţenilor. Pentru solicitările verbale răspunsul este furnizat în termen de 24 de ore,
în cazul celor scrise acesta având un termen de 10 zile, cu prelungire la 30 de zile în cazul în care
documentarea necesită o perioadă îndelungată.
Întrucât la nivelul Primăriei comunei Doljești nu există resurse materiale şi financiare pentru
înfiinţarea unor astfel de compartimente, a fost desemnată o persoană, ca responsabil cu asigurarea
accesului la informaţiile de interes public.
Raport petiții 2019
În cadrul Primăriei comunei Doljești în anul 2019 au fost înregistrate un număr de 40 de sesizări
și petiții
Problemele ridicate în aceste sesizări și petiții au fost:
1.Situația conflictuală dintre familia Iosif și Veta Bălăucă și familia Diac din localitatea
Rotunda, solicitând planuri și schițe cadastrale-deputat Iulian Bulai nr.183/09.01.2019;
2. Copii după înscrisuri aflate în dosarul privind dreptul de proprietate, Tulbure AdrianaBuruienești- nr.813/31.01.2019;
3. Situația colectării deșeurilor menajere în comuna Doljești, Postolache Silvica - USR Doljești ,
nr.981/05.02.2019;
4. Starea avansată de degradare a drumului comunal ce face legătura cu Monumentul lui Ștefan
cel Mare, Postolache Silvica - USR Doljești, nr.982/05.02.2019;
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5.Informații despre paza și întreținerea terenului de sport din localitatea Buruienești, Postul de
Poliție Doljești, nr.1908/28.02.2019;
6.Aprobarea organizării unui spectacol de muzică populară, Hușanu Daniel –DănuțBuruienești, nr. 1707/22.02.2019;
7. Solicitarea înființării unui Centru de Permanență în comună, Hușanu Daniel–DănuțBuruienești, nr. 1902/28.02.2019;
8. Copii după titlul de proprietate al bunicilor, Dorcu Agnesa- Buruienești, nr. 2288/11.03.2019;
9. Solicitări de fonduri din bugetul local pentru copii cu rezultate foarte bune la învățătură,
concursuri și olimpiade , execuția bugetară pentru anii 2017 și 2018, Hușanu Daniel –DănuțBuruienești, nr. 1901/28.02.2019;
10. Sesizarea nr.2603/18.03.2019, Folosea Nicolae - Buruienești despre construcția unui coteț
amplasat necorespunzător a vecinului său Agu Eusebiu;
11. Solicitarea rezilierii contractului de arendare, Blaj F Gheorghe - București,
nr.2923/26.03.2019;
12. Copii după contractul de vânzare-cumpărare a clădirii dispensarului din localitatea
Buruienești, Hușanu Daniel – Dănuț - Buruienești, nr. 2603/18.03..2019;
13. Solicitarea înregistrărilor video a camerelor de supraveghere amplasate in fața clădirii
primăriei, Postolache Silvica- Doljești , nr.3148/01.04.2019;
14. Copii după autorizatii de construcții- Scripcaru Tereza-Buruienești, nr. 5151/27.05..2019;
15. Solicitarea unui teren pentru construția unei locuințe, Blaj Viliu -Buruienești, nr. 5679/05,06.
2019;
16. Sesizarea nr. 5585/04.06.2019, Clopotaru Ciprian – Rotunda , deranjat de ghenele de gunoi
amplasate lângă locuința sa.
17. Scutirea de la plata serviciilor de salubrizare și anularea taxei speciale aplicată pentru
neîncheierea contractului cu firma de salubrizare, Feraru Ana- Rotunda nr.5902/13.06.2019, Clopotaru
Ciprian- Rotunda, nr. 2603/18.03..2019, Cojocaru Ioan –Buhonca nr. 7788/08.08.2019;
18. Sesizarea unor acte de vandalism la Centrul ,,Don Bosco”- Ioana Tamaș- Buruiene ști,
nr.5893/12.06.2019;
19. Blaj Lennuța- Buruienești și Clapa Dorina-Doljești, solicită drepurile ce li se cuvin (vouchere
de vacanță, concediul de odihnă și tichete de masă) pe perioada în care au fost angajate ca asistent
personal al unei persaone cu handicap grav, nr.6651/09.07.2019;
20. solicitarea unui spațiu de închiriat pentru un cabinet stomatologic în localitatea Rotunda,
Herman Iulian –Roman nr.8202/21.08.2019;
21. Informații și date referitoare despre începerea lucrărilor la distribuția gazelor naturale și
asfaltarea străzilor din comună, Blaj Roxana-Florentina –Buruienești nr.8513/30.08.2019;
22. Președintele Filialei USR- Doljești - Postolache Silvica, solicită aprobarea unui proiect de
împădurire, nr.982/05.02.2019;
23.Instituția Prefectului Neamț, nr.667/14058/10.10.2019, sesizează nemulțumirea d-nei Diac
Michelina din localitatea Buruienești, referitoare la scurgerile de apă menajeră a vecinului său pe
proprietatea acesteia;
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24. Farcaș Claudiu – Gabriel Buruienești, solicită în baza legii 544/2001 date despre numărul
persoanelor asistate social, numărul familiilor monoparentale, înregistrări video ale ședintelor
consiliului local, nr.10790/23.10.2019,13105/11.12.2019;
Am căutat să răspundem cu celeritate și documentat tuturor petițiilor, cu toate că unele dintre ele
au fost trimise cu tendințe de răutate și cu scopul doar de a ”ocupa timpul” dar la toate s-a încercat să
se explice și să se aduge copii după documentele care au stat la baza execuției unor lucrări.
Aparatul de specialitate al primarului
Potrivit organigramei instituţiei, aparatul de specialitate al Primarului comunei Doljeşti, este
format dintr-un număr de 22 posturi conform organigramei din care:
Structura
Nr.
Structura
Nr.
posturi
posturi
Primar
1
Compartiment Urbanism
Viceprimar
1
Cultural/Bibliotecă
1
Secretar
1
Admnistrativ, gospodăresc, pază
5
Compartiment Financiar-Contabil
2
Serv. Voluntar pentru Situații de
1
Urgență
Compartiment Impozite și Taxe Locale
3
Compartiment Agricol
4
Consilier personal primar
1
Compartiment Asistență Socială
2
TOTAL
22
Pentru a acoperi toate sectoarele de activitate dar şi pentru a respecta normele şi prevederile
legale care au adus, în mod frecvent, noi sarcini şi atribuţii administraţiei publice locale, structurile
funcţionale existente sunt toate la nivel de compartiment.
Prin încurajarea și dezvoltarea unei implicari comunitare puternice, ne dorim să avem o
administrație eficientă și eficace, deschisă spre nevoile comunității şi care lucrează în beneficiul tuturor,
în spriritul transparenței și al respectului față de cetățean. Respectarea programului de lucru cu
cetățeanul va fi o prioritate, se va urmări asigurarea unor servicii care să rezolve operativ cerin țele
solicitate, gestionarea cu responsabilitate și profesionalism
Obiectivele majore pentru anul 2020 ale U.A.T. Comuna Doljești:
1. Actualizarea continuă a bazei de date din programul informatic privind noile Registre
Agricole ale Comunei Doljești completate, actualizate pe suport clasic şi finalizarea suportului
informatic în integralitate;
2. Realizarea demersurilor necesare pentru identificarea de imobile (terenuri şi construcţii)
proprietatea publică sau privată a Comunei Doljești necesare întocmirii şi implementării unor proiecte
prioritare pentru realizarea de obiective de interes public în domeniul social, economic, turistic şi de
agrement;
4. Asigurarea bazei materiale a școlilor din comună, urmărirea păstrării, invetarierii și
gestionării acesteia, folosirea eficientă și corespunzătoarea a spațiilor, terenurilor și clădirilor
instituțiilor școlare pentru a asigura cu prioritate interesele copiilor și elevilor.
5. Susținerea și atragerea conducerii școlilor în realizarea unor proiecte educaționale specifice,
care să contribuie la performanța educației și pregătirii cât mai corespunzătoarea a tuturor elevilor
pentru viitor. Se va avea în vedere evitarea abandonului școlar, folosirea tuturor mijolacelor pedagogice
necesare realizării unui învățământ de calitate, care să atragă și să motiveze elevul.
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6. Soluţionarea tuturor dosarelor privind legile proprietăţii şi soluţionarea dosarelor aflate pe
rolul instanţelor judecătoreşti având ca obiect legile proprietăţii (legile fondului funciar, cu modificările
şi completările ulterioare). Rezolvarea și clarificarea suprafețelor de teren, situate pe județul Ia și și
înscrise pe titlurile de proprietate eliberate de Comisia județeană Neamț;
7. Asigurarea cu profesionalism şi răspundere a serviciului public oferit cetățenilor prin
compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi prin serviciile publice de
interes local, fără personalitate juridică, existente la nivelul comunei;
8. Asigurarea reprezentării cu profesionalism în faţa instanţelor judecătoreşti a intereselor
Comunei Doljești, a Primarului comunei, precum și a Consiliului local;
9. Implicarea în elaborarea de noi proiecte de interes pentru comunitatea noastră şi asigurarea
de date tehnice necesare pentru implementarea şi monitorizarea lor în diferite faze de execuţie,
asigurarea unei comunicări eficiente în relaţiile cu celelalte compartimente din aparatul de specialitate
al primarului şi serviciile publice de interes local, având ca obiectiv prioritar comun asigurarea
realizării “Strategiei de dezvoltare a Comunei Doljești pentru perioada 2014-2020”, cu referire la:
- modernizarea infrastructurii – asfaltarea drumurilor sătești din comuna Doljești;
- construirea unor terenuri de sport și a unei săli de sport;
- realizarea unor construcții necesare pentru activitatea de asistență socială, pentru copii și
pentru persoanele în vârstă;
10. Eficientizarea comunicării şi a managementului compartimentelor din cadrul Primăriei
Comunei Doljești şi în relaţiile cu celelalte instituții publice pe baza principiului integrităţii,
transparenţei, răspunderii şi competenţei în aplicarea actelor normative specifice, prin asigurarea unor
instrumente de lucru în exercitarea atribuţiilor, respectiv prin elaborarea și aplicarea de proceduri
operaţionale;
11. Monitorizarea calităţii serviciilor oferite cetăţenilor şi a gradului de satisfacere a cerinţelor
comunităţii prin asigurarea soluţionării competente şi în termen de cel mult 10 zile, în funcţie de
complexitatea solicitării şi timpul necesar pentru soluţionare, a răspunsurilor la cereri, sesizări, petiţii
repartizate spre soluţionare compartimentelor din cadrul Primarului Comunei Doljești;
12. Preluarea în arhiva instituției a documentelor create de compartimentele din aparatul de
specialitate al primarului, atât a celor rămase de preluat din anii anteriori;
13. Întocmirea documentelor necesare în vederea selecţionării documentelor cu termen de
păstrare expirat şi a scoaterii lor din uz din arhiva instituției;
14. Respectarea nomenclatorului arhivistic al Comunei Doljești şi a serviciilor publice fără
personalitate juridică de sub autoritatea Consiliului Local al Comunei Doljești;
15. Continuarea procesului de armonizare a normelor locale existente şi a celor care urmează a
fi instituite cu normele Uniunii Europene şi directivele Comisiei Europene şi, după caz, eliminarea celor
care, deja aprobate, conţin prevederi care contravin acestora. Realizarea compatibilităţii instituţionale
cu UE, identificarea cerinţelor şi obligaţiilor ce revin administraţiei publice locale ca urmare a aderării
României la UE;
16. Reevaluarea, în condiţiile noului Cod Civil şi a noului Cod de Procedură Civilă a colaborării
cu serviciile din domeniul social, cu prioritate în domeniul protecţiei copilului în scopul ocrotirii unor
categorii de minori şi socializării altor categorii, după caz (cei proveniţi din familii de romi, cei ai căror
părinţi sunt /au fost plecaţi în străinătate, iar copiii au fost fie încredinţaţi bunicilor sau altor rude fie au
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fost plecaţi cu părinţii în străinătate şi este necesară reintegrarea lor în familie sau în colectivitatea
locală), precum și în domeniul protecției persoanelor vârstnice;
17. Eficientizarea comunicării între Consiliul Local al Comunei Doljești, compartimentele din
aparatul de specialitate al primarului, serviciile publice de interes local şi cetăţenii comunei pe baza
principiilor transparenţei, răspunderii şi competenţei, prin:
- respectarea tuturor termenelor stabilite pentru preluarea materialelor care urmează a fi
supuse dezbaterii şi aprobării consiliului local, pentru efectuarea lucrărilor de pregătire a şedinţelor
consiliului local, respectiv întocmirea rapoartelor de specialitate şi proiectelor de hotărâre şi
comunicarea lor consilierilor, cu respectarea termenelor prevăzute în ROF-ul Consiliului local, precum
şi pentru comunicarea în termen a hotărârilor consiliului local în vederea exercitării controlului de
legalitate şi punerea în executare de către persoanele fizice şi juridice vizate;
- redactarea cu acurateţe a proceselor-verbale de şedinţă, a rapoartelor comisiilor de
specialitate, a proiectelor de hotărâre, a hotărârilor sau a altor documente solicitate, astfel ca nicio
hotărâre a consiliului local să nu fie anulată în instanţa de contencios administrativ;
- aducerea la cunoştinţă publică şi comunicarea în termenele legale a hotărârilor consiliului
local, inclusiv afişarea pe pagina de internet a instituţiei a hotărârilor, în termen de 5 zile lucrătoare de
la comunicarea oficială la Instituţia Prefectului Neamț;
- facilitarea accesului rapid şi eficient al cetăţenilor la informaţiile de interes comunitar legate
de activitatea noastră, prin gestionarea paginii de internet www.primariadoljesti.ro, secţiunea Consiliul
local și accesarea unor proiecte care vizează îmbunătățirea recepționării informațiilor;
18. Creşterea nivelului de securitate a documentelor create de compartimentele instituției.
Prezentul raport a fost întocmit în baza art. 10 alin. 3 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberal acces la informaţiile de interes
public și art. 225, alin (3) din CODUL ADMINISTRATIV,(O.U.G. 57/03.07.2019) cu modificările și
completările ulterioare, folosindu-se datele din rapoartele de activitate prezentate de funcționarii publici
și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei Doljești.
Este, pot să spun o încercare, susțin ca inedită, de prezentare a modului cum au fost îndeplinite
anumite atribuții prevăzute în fișele de post, construite pe baza responsabilită ților pe care le au to ți cei
care lucrează în administrația publică locală, acțiune care sunt convins că va fi susținută și de
colaboratorii mei, ce se dovedesc receptivi la acet mod de lucru. Sunt conștient că acest raport cuprinde
doar o parte din activitatea ce s-a prestat de funcționarii, salariații și aleșii comunei Doljești. Pun acest
raport la dispoziția tuturor celor care fac parte din personalul unității administrative teritoriale –
comuna Doljești – pentru a face observații, adnotări și completări, având totuși convingerea că nu
putem trata exhaustiv această lucrare, dar putem, pe baza experienței profesionale și a pregătirii de
specialitate pe care o avem, s-o îmbunătățim, pentru a fi o fotografie fidelă a realită ților existente la un
moment, de a creiona și a promova scenarii de strategii posibile de realizat, în scopul dezvoltării
comunei noastre din toate punctele de vedere, de a construi un nivel de viață care să ne permită să avem
acces la toate facilitățile unui trai civilizat, totodată publicând-o, fiind adusă la cunoștință cetă țenilor
comunei, doresc tuturor celor care au ceva de spus, constructiv, să facă propuneri, sugestii, de care
sigur voi ține cont și în măsura posibilităților actuale, o să le putem analiza și realiza.
Vă promit că la toate intervențiile și întrebările ce se vor face, și la unele teme ce nu sunt
înscrise sau elucidate în prezentul raport, voi încerca să vă răspund la timp, dar totodată invit pe to ți cei
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care vor să știe cât mai multe lucruri, în special cele legate de buget și investiții, să se prezinte la sediul
primăriei unde li se vor pune la dispoziție pentru a studia toate documentele solicitate, asigurându-se pe
cât posibil răspunsuri susținute de personal de specialitate.
Vă asigur că toată activitatea ce am depus-o în această perioadă a fost în slujba cetă țenilor și
pentru cetățeni, pentru a crea și dezvolta condiții pentru o viață civilizată, mai avem multe de făcut și de
aceea, pentru o reușită deplină, vă solicit sprijinul tuturor, să fim toți implicați în a rezolva constructiv și
responsabil, toate problemele comunei.
Cu deosebită considerație și prețuire!
Iosif Șoican
PRIMARUL COMUNEI DOLJEȘTI
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