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ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  D O L J E Ş T I
617160 - DOLJEŞTI, Tel/fax 0233/780.514, 0233/780756; 0233/780757

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;  e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com

P R O C E S  -  V E R B A L
încheiat astăzi 11 iulie 2019

în şedinţa de îndată a Consiliului local al comunei
Doljeşti

Şedinţa de îndată a Consiliului local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ, a
fost convocată prin Dispoziţia Primarului comunei Doljeşti,  judeţul Neamţ nr.
184 din 11 iulie 2019, conform art. 39, alin. (1), alin. (3) şi art. 68 din Legea
administraţiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  şi
completările ulterioare. 

Convocarea la şedinţa de îndată s-a făcut la data de  11 iulie 2019, prin
convocator scris şi telefonic, de către secretarul comunei Doljeşti, D-na Cojocaru
Mihaela, care a înmânat consilierilor şi invitaţiile de participare la şedinţă.

Dispoziţia a fost adusă la cunoştinţa locuitorilor comunei prin afişare la
sediul Primăriei comunei Doljeşti.

Şedinţa de îndată are loc în sala de şedinţe a Consiliului local al comunei
Doljeşti şi a început la orele 17,30. 

La şedinţă participă de drept, D-na Cojocaru Mihaela secretarul comunei. 
D-na  secretar  a  comunei  Doljeşti  face  prezenţa  consilierilor  şi

consemnează următoarea situaţie: 
          

Nr.cr
t.

Numele şi prenumele Prezent/Absent Observ
aţii

1. AGU DOINA PREZENTĂ
2. AMARIEI  VIOREL PREZENT
3. ANDRIES DANIELA ABSENTĂ
4. ANICULĂESEI  VASILE-

CĂTĂLIN
PREZENT

5. ARCANA MARCEL PREZENT
6. BILBOC MARICEL PREZENTĂ
7. CADAR EMIL PREZENT
8. CHICHIRIŢĂ CĂTĂLIN- PAUL ABSENT
9. COJOCARU MARIUS-CLAUDIU PREZENT
10. ENACHE VIRGIL PREZENT
11. FARCAŞ MIHAI PREZENT
12. IOSUB VASILE PREZENT
13. LUNGU ALBERT PREZENTĂ
14. MIHAI MARICA-ATENA PREZENT
15. TAMAȘ SERGIU PREZENTĂ

D-na  secretar  aduce  la  cunoştinţă  că  în  urma  apelului  nominal  al
consilierilor  comunali,  sunt  prezenţi  13  din  cei  15  consilieri  ce  constituie  în
prezent consiliul local.
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D-na  secretar  precizează  că  şedinţa  de  îndată  se  poate  desfăşura  în
condiţiile prevăzute de legea administraţiei publice locale, putându-se adopta
toate categoriile de hotărâri.

D-nul  IOSUB  VASILE  preşedintele  de  şedinţă  prezintă  ordinea  de  zi
înscrisă în dispoziţia de convocare:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Art.1  și a anexei nr.1 din
H.C.L.  nr.  54  din  26  iunie   2019  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-
economici pentru realizarea investiţiei “ REABILITARE SI MODERNIZARE ȘCOALA
BURUIENEȘTI, COMUNA DOLJEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”;

2. 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 din H.C.L.
nr. 55 din 26 iunie  2019 privind aprobarea asigurării  finanțării de la bugetul
local   pentru  realizarea  investiției   “REABILITARE  SI  MODERNIZARE  SCOALA
BURUIENESTI, COMUNA DOLJESTI, JUDETUL NEAMT”.

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi enunţată, obţinându-se următorul rezultat:
Voturi pentru 13 Observaţi

i
Voturi împotrivă, abţineri -

În  unanimitatea  consilierilor  prezenţi  a  fost  aprobată  ordinea  de  zi  a
şedinţei de îndată.

D-nul preşedinte de şedinţă  IOSUB VASILE, solicită prezentarea primului
punct de pe   ordinea de zi:

Proiect de hotărâre  privind modificarea Art.1    ș  i a anexei nr.1 din H.C.L. nr.  
54 din 26 iunie  2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
realizarea  investiţiei  “  REABILITARE  SI  MODERNIZARE    Ș  COALA BURUIENE  Ș  TI,  
COMUNA DOLJE  Ș  TI, JUDE  Ț  UL NEAM  Ț  ”;  

D-  l  primar  prezintă  proiectul  de  hotărâre  si  având  în  vedere   nota
justificativă privind modificarea indicatorilor economici dintr-o eroare de formă
aferenti  obiectivului  de  investitie  “REABILITARE  SI  MODERNIZARE  SCOALA
BURUIENESTI,  COMUNA  DOLJESTI,  JUDETUL  NEAMT”  înaintată  de  S.C.  BDP
CONSTRUCT SRL; 

Prin  proiectul  de  hotărâre  se  vor  modifica  indicatorii  economici  aferenti
investitiei mai sus descrisă dintr-o eroare de formă, care a cauzat rotunjirea în
plus a valorii finale a proiectului cu 0,01 lei, respectiv 1 ban. Finantatorul lucrării
solicită  prezentarea  devizului  general  al  lucrării  cu  modificarea  după  cum
urmează:

- Valoarea finală cu tot cu TVA a investitiei va deveni 1.230.403,56 lei față
de 1.230.403,57 lei cât era inițial.

-  Valoarea finală cu tot  cu TVA a lucrărilor  de constructii  si  montaj  va
deveni 1.055.152,83 lei față de 1.055.152,84 lei cât era inițial.

Valorile aferente bugetului de stat și a bugetului local rămân neschimbate.:
- 1.132.281,00 lei- buget de stat;
-      98.122,56 lei – buget local..
Se prezintă avizul favorabil dat pentru acest proiect de hotărâre de către

toate comisiile de specialitate ale Consiliului local.
Nu sunt discuţii.
Supus la vot proiectul este aprobat în unanimitate de consilierii prezenţi.
D-nul preşedinte de şedinţă IOSUB VASILE anunţă rezultatul votului:

  voturi  pentru         13
  voturi împotrivă, abţineri     -
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Cu unanimitatea  voturilor consilierilor prezenţi, consiliul local a adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 57 din 11 iulie 2019 privind modificarea Art.1
ș  i a anexei nr.1 din H.C.L. nr. 54 din 26 iunie  2019 privind aprobarea  
indicatorilor  tehnico-economici  pentru  realizarea  investiţiei  “
REABILITARE  SI  MODERNIZARE    Ș  COALA  BURUIENE  Ș  TI,  COMUNA  
DOLJE  Ș  TI, JUDE  Ț  UL NEAM  Ț  ”;  

D-nul preşedinte de şedinţă IOSUB VASILE, solicită prezentarea celui de-al
doilea punct de pe   ordinea de zi:

Proiect de hotărâre  privind modificarea anexei nr.1 din H.C.L. nr. 55 din 26
iunie  2019 privind aprobarea asigurării  finan  ț  ării  de la bugetul local  pentru  
realizarea  investi  ț  iei   “REABILITARE  SI  MODERNIZARE  SCOALA BURUIENESTI,  
COMUNA DOLJESTI, JUDETUL NEAMT”.

Prin  proiectul  de  hotărâre  se  vor  modifica  indicatorii  economici  aferenti
investitiei mai sus descrisă dintr-o eroare de formă, care a cauzat rotunjirea în
plus a valorii finale a proiectului cu 0,01 lei, respectiv 1 ban. Finantatorul lucrării
solicită  prezentarea  devizului  general  al  lucrării  cu  modificarea  după  cum
urmează:

- Valoarea finală cu tot cu TVA a investitiei va deveni 1.230.403,56 lei față
de 1.230.403,57 lei cât era inițial.

-  Valoarea finală cu tot  cu TVA a lucrărilor  de constructii  si  montaj  va
deveni 1.055.152,83 lei față de 1.055.152,84 lei cât era inițial.

Valorile aferente bugetului de stat și a bugetului local rămân neschimbate.:
- 1.132.281,00 lei- buget de stat;
-      98.122,56 lei – buget local.
Se prezintă avizul favorabil dat pentru acest proiect de hotărâre de către

toate comisiile de specialitate ale Consiliului local.
Nu sunt discuţii.
Supus la vot proiectul este aprobat în unanimitate de consilierii prezenţi.
D-nul preşedinte de şedinţă IOSUB VASILE anunţă rezultatul votului:

  voturi  pentru         13
  voturi împotrivă, abţineri     -

Cu unanimitatea  voturilor consilierilor prezenţi, consiliul local a adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 58 din 11 iulie 2019 privind modificarea
anexei  nr.1  din  H.C.L.  nr.  55  din  26  iunie   2019  privind  aprobarea
asigurării  finan  ț  ării  de la bugetul  local   pentru  realizarea  investi  ț  iei  
“REABILITARE  SI  MODERNIZARE  SCOALA  BURUIENESTI,  COMUNA
DOLJESTI, JUDETUL NEAMT”.”;

D-nul preşedinte de şedinţă IOSUB VASILE declară închise lucrările sedintei
de îndată 11 iulie 2019.

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR,          

          IOSUB VASILE                                           COJOCARU MIHAELA

                                                                                                                       Red./Proc. C.M.
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Ex.1; Ds. Şed.CLD.
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