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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 18 februarie 2019 

în şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei
Doljeşti

Şedinţa extraordinară a Consiliului  local  al comunei  Doljeşti,  judeţul
Neamţ, a fost convocată prin Dispoziţia Primarului comunei Doljeşti, judeţul
Neamţ nr. 72  din 15 februarie 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 extraordinară s-a făcut la data de 15 februarie
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 extraordinară are loc în sala de şedinţe a Consiliului local al
comunei Doljeşti şi a început la orele 15,30. 

D-na  secretar  a  comunei  Doljeşti  face  prezenţa  consilierilor  şi
consemnează următoarea situaţie: 

          
Nr.crt
.

Numele şi prenumele Prezent/Absent Observaţii

1. AGU DOINA   PREZENTĂ
2. AMARIEI  VIOREL PREZENT
3. ANDRIE  DANIELAȘ PREZENTĂ
4. ANICULĂESEI VASILE-CĂTĂLIN  PREZENT
5. ARCANA MARCEL  PREZENT
6. BILBOC MARICEL PREZENT
7. CADAR EMIL PREZENT
8. CHICHIRIŢĂ CĂTĂLIN- PAUL PREZENT
9. COJOCARU MARIUS-CLAUDIU PREZENT
10. ENACHE VIRGIL PREZENT
11. FARCAŞ MIHAI  PREZENT
12. IOSUB VASILE PREZENT
13. LUNGU ALBERT ABSENT
14. MIHAI MARICA-ATENA PREZENTĂ
15. TAMA  SERGIUȘ PREZENT

D-na  secretar  aduce  la  cunoştinţă  că  în  urma  apelului  nominal  al
consilierilor comunali, sunt prezenţi 14 din cei 15 consilieri ce constituie în
prezent consiliul local.

D-na secretar precizează că şedinţa extraordinară se poate desfăşura
în  condiţiile  prevăzute  de  legea  administraţiei  publice  locale,  putându-se
adopta toate categoriile de hotărâri.

mailto:primcomdoljesti@yahoo.com
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D-nul  BILBOC  MARICEL   preşedintele  de  şedinţă  ales  pentru  a
conduce  lucrările  şedinţelor  în  perioada  ianuarie-martie  2019  prezintă
ordinea de zi înscrisă în dispoziţia de convocare:

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar
al anului 2018;

2. Proiect  de hotărâre privind aprobarea propunerii  de schimbare a
destinaţiei  imobilului  –  teren  și  construcții  aferente  Școlii  Gimnaziale
Rotunda situată în Rotunda, str. Vasile Alecsandri, nr. 73;

3. Proiect  de  hotărâre privind  aprobarea  trecerii  unui  teren  din
domeniul  privat in domeniul  public  de interes local al comunei Doljești  și
dezmembrarea acestuia în patru loturi.

Se supune la  vot  aprobarea ordinii  de zi  enunţată.  În  unanimitatea
consilierilor prezenţi a fost aprobată ordinea de zi a şedinţei extraordinare.

D-nul preşedinte de şedinţă supune la vot procesul verbal al sedintei
ordinare din data de 31.01.2019. În unanimitatea consilierilor prezenţi a fost
aprobat procesul verbal al sedintei ordinare din 31.01.2019. iar consiliul local
a adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 8 din 18 februarie 2019   privind aprobarea  
procesului  -  verbal  al  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  al
comunei Doljeşti

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  BILBOC  MARICEL,  solicită  prezentarea
primului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al
anului 2018

D-l  primar  spune  că  bugetul  central  a  fost  aprobat,  urmând  a  fi
promulgată legea bugetului de stat pe anul 2019, proceduri care durează ca
timp.  Asadar,  suntem  nevoiti  să  mergem  pe  excedentul  din  anul  2018
pentru finantarea cheltuielilor din sectiunea de dezvoltare. Trebuiesc plătite
avize la investitia ,,Modernizare Dispensar Doljesti , avize necesare obtinerii
autorizatiei de construire.

Totodată, pentru investitia ,,Infiintare sistem de gaze naturale...” mai
trebuie obtinut un aviz de la Sistemul de Gospodărire al apelor, necesar ptr
producerea autorizatiei de construire.

D-l consilier Cadar Emil întreabă pe când se estimează racordarea la
gaz, iar d-nul primar răspunde ,,Nu ne prinde iarna fără gaz”.

D-l  primar  aminteste  si  de  investitia  ,,Alei  pietonale”,  care  se  va
executa în Buruienesti pe o lungime de 1 km si 300 m, pentru ca circulatia
pietonala să fie corectă si să se evite producerea unor incidente neplăcute.
La investitia ,,Modernizare si extindere sediu primărie” sunt necesare avize
si documentatia tehnică petru autorizatia de construire.

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre si propune aprobarea utilizarii
din excedentul bugetului local, in suma de 170 mii lei pentru  urmatoarele
obiective de investiție:

-50  mii  lei  investiția  ,,  „Extindere,  modernizare  și  dotare  dispensar
Doljești, comuna Doljești, judeţul Neamț”

-50  mii  lei  investiția  ,,Înființare  distribuție  gaze  naturale  în  comuna
Doljești”;

-20  mii lei investiția „Alei pietonale în comuna Doljeşti, judeţul Neamţ”
-50  mii  lei  investiția  "Reabilitare,  extindere,  modernizare  și  dotare

clădire Primăria comuna Doljești, județul Neamț".
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D-l  consilier  Arcana  Marcel  întreabă  dacă  sunt  suficiente  sumele
propuse,  iar  d-nul  primar răspunde că da,  urmând să vină si  bugetul  pe
2019.

Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de
comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului,  urbanism,  protecţie  mediu,  turism  şi  de  comisia  juridică  si
disciplină, comisii ale Consiliului local Doljesti.

Nu sunt discuţii.
Supus  la  vot  proiectul  este  aprobat  în  unanimitate  de  consilierii

prezenţi.
D-nul  preşedinte  de  şedinţă  BILBOC  MARICEL,  anunţă  rezultatul

votului:
  voturi  pentru         14
  voturi împotrivă, abţineri     -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 9 din 18 februarie 2019 privind aprobarea
utilizării excedentului bugetar al anului 2018

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  BILBOC  MARICEL,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  propunerii  de  schimbare  a
destinaţiei  imobilului  –  teren    ș  i  construc  ț  ii  aferente    Ș  colii  Gimnaziale  
Rotunda situată în Rotunda, str. Vasile Alecsandri, nr. 73

D-l primar prezintă expunerea de motive astfel:
,, Imobilul  situat  în  Rotunda,  str.  Vasile  Alecsandri,  nr.  73,  comuna

Doljești în care si-a desfășurat activitatea Școala  Gimnazială Rotunda face
parte din domeniul public al comunei Doljești conform prevederilor H.G.R. nr.
1356/2001, Anexa 11, pozitia 57 –teren școală Rotunda și poziția 66 –clădire
nr.1  scoală  Rotunda.  Imobilul  –  teren  și  construcții  este inscris  in  Cartea
Funciara nr. 54626 a UAT Doljești,  cu nr. cadastral 54626.

Având în vedere prevederile Hotărârii  Guvernului nr.798/2016 privind
aprobarea  programului  de  interes  naţional  în  domeniul  protecţiei  şi
promovării  drepturilor  persoanelor  cu  dizabilităţi  "Înfiinţarea  de  servicii
sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate
în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii
de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi
din  comunitate,  ale  Ordinului  ministrului  muncii  și  justiției  sociale
nr.1680/2018  pentru  aprobarea  Metodologiei  de  selectare  şi  finanţare  a
proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei
şi  promovării  drepturilor  persoanelor  cu dizabilităţi  "Înfiinţarea de servicii
sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate
în vederea dezinstituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii
de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi
din  comunitate"  şi  "Înfiinţarea  de  servicii  sociale  în  vederea  asigurării
tranziţiei  tinerilor  cu  dizabilităţi  de  la  sistemul  de  protecţie  specială  a
copilului  către  sistemul  de  protecţie  a  persoanelor  adulte  cu  dizabilităţi",
precum  și  ale Ghidului  solicitantului  pentru Programul de Interes Național
„Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de
criză  şi  locuinţe  protejate  în  vederea  dezinstituţionalizării  persoanelor  cu
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dizabilităţi  aflate  în  instituţii  de  tip  vechi  şi  pentru  prevenirea
instituţionalizării persoanelor cu dizabilităţi din comunitate”;

Având în vedere implementarea de către Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului Neamț a proiectului „Alternative pentru o nouă
viață”, având ca scop înființarea de servicii sociale de tip locuință protejată
și servicii sociale tip centru de zi destinate persoanelor adulte cu dizabilități.

În  temeiul  art.  10,  pct.  1  din  Ordinul  nr.  5819/2016  se  va  solicita
Ministerului  Educaţiei  Naţionale  emiterea  avizului  conform  pentru
schimbarea destinaţiei pe perioadă nedeterminată, ţinând cont de faptul că
în locul activitatii de învățământ -scoala gimnazială va funcționa un centru
de  zi  pentru  persoanele  cu  dizabilități,  care  să  deservească  interesului
temeinic justificat al comunităţii.”

D-l  consilier  Arcana  Marcel  :,,  D-l  primar  a  fost  profesor  în  această
scoală, unii dintre noi au fost elevi si  când treci prin dreptul scolii iti curg
lacrimile stiind că nu este folosită.”

D-l primar subliniază că propunerea lui a fost ca toti elevii să învete
într-un singur schimb, dimineata, atunci  ar fi fost folosită,  dar din partea
scolii nu s-a vrut acest lucru.

D-l  primar  prezintă  proiectul  de  hotărâre   pe  articole  si  propune
aprobarea lui în forma prezentată.

D-l consilier Iosub Vasile întreabă dacă de aceste servicii vor beneficia
doar persoanele din comună, iar d-l  primar îi  răspunde că nu, si  din alte
localităti.

Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de
toate cele trei comisii de specialitate ale Consiliului local Doljesti.

Nu mai sunt alte  discuţii.
Supus  la  vot  proiectul  este  aprobat  în  unanimitate  de  consilierii

prezenţi.
D-nul  preşedinte  de  şedinţă  BILBOC  MARICEL,  anunţă  rezultatul

votului:
  voturi  pentru         14
  voturi împotrivă, abţineri     -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 10 din 18 februarie 2019 privind aprobarea
propunerii  de  schimbare  a  destinaţiei  imobilului  –  teren    ș  i  
construc  ț  ii  aferente    Ș  colii Gimnaziale Rotunda situată în Rotunda,  
str. Vasile Alecsandri, nr. 73

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  BILBOC  MARICEL,  solicită  prezentarea
ultimului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui teren din domeniul
privat  in  domeniul  public  de  interes  local  al  comunei  Dolje  ș  ti    ș  i  
dezmembrarea acestuia în patru loturi

D-l  primar spune că acest teren obtinut  în  urma unui schimb cu un
cetătean este situat în Doljesti spre Butea, are o deschidere la drum de 100
m si va fi dezmembrat în patru loturi distincte pentru construirea celor patru
locuinte protejate.

D-l consilier Arcana  Marcel întreabă dacă pe fiecare lot va fi o locuintă,
iar d-nul primar răspunde da.

D-l  primar  prezintă  proiectul  de  hotărâre   pe  articole  si  propune
aprobarea lui în forma prezentată.
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Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de
toate cele trei comisii de specialitate ale Consiliului local Doljesti.

Nu mai sunt alte  discuţii.
Supus  la  vot  proiectul  este  aprobat  în  unanimitate  de  consilierii

prezenţi.
D-nul  preşedinte  de  şedinţă  BILBOC  MARICEL,  anunţă  rezultatul

votului:
  voturi  pentru         14
  voturi împotrivă, abţineri     -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 11 din 18 februarie 2019 privind aprobarea
trecerii unui teren din domeniul privat in domeniul public de interes
local al comunei Dolje  ș  ti   ș  i dezmembrarea acestuia în patru loturi  

D-nul preşedinte de şedinţă BILBOC MARICEL declară închise lucrările
actualei şedinţe.

Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal.
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR,          
              BILBOC MARICEL                            COJOCARU MIHAELA

                                                                                                                   Red./Proc.
C.M.

Ex.1; Ds. Şed.CLD.
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