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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 23 aprilie   2019

în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei
Doljeşti

Şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ,
a fost convocată prin Dispoziţia Primarului comunei Doljeşti, judeţul Neamţ
nr. 113 din 18 aprilie 2019 privind convocarea Consiliului local al comunei
Doljeşti în şedinţă ordinară pe data de 28 martie  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 ordinară s-a făcut la data de  18 aprilie 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  ordinară  are  loc  în  sala  de  şedinţe  a  Consiliului  local  al
comunei Doljeşti şi a început la orele 14,00. 

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 PREZENTA
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 PREZENT
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  toti  cei  15  consilieri  ce  constituie  în
prezent consiliul local.

mailto:primcomdoljesti@yahoo.com
http://www.primariadoljesti.ro/
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D-na secretar  precizează că şedinţa ordinară se poate desfăşura în
condiţiile  prevăzute  de  legea  administraţiei  publice  locale,  putându-se
adopta toate categoriile de hotărâri . 

Aduce la cunostintă presedintelui de sedinta că există  solicitarea d-nei
Postolache Silvica de a filma cu telefonul mobil lucrările sedintei. 

D-nul COJOCARU MARIUS-CLAUDIU preşedintele de şedinţă supune
la  vot  solicitarea  dnei Postolache  Silvica  si  în  urma  votului  se  constată
următoarele: 3 voturi pentru a filma si 12 voturi împotriva filmării.

Aduce  la  cunostintă  presedintelui  de  sedinta  că  există   solicitarea
cetăteanului HUSANU DĂNUT de a adresa Consiliului local Doljesti, asa cum
il  indreptateste  legea.  Consiliul  local  ia  act  de  solicitarea  d-lui  HUSANU
DĂNUT.

Totodată,  d-na  secretar  reaminteste   membrilor  Consiliului  local
prevederile alineatului 1 al articolului 46 din Legea nr. 215/2001R – Legea
administraţiei publice locale: 

„Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul
local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al
patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor
consiliului local.”

D-nul  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU  preşedintele  de  şedinţă  ales
pentru a conduce lucrările  şedinţelor în perioada aprilie-iunie 2019 prezintă
ordinea de zi înscrisă în dispoziţia de convocare:

1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei
ordinare din data de 23 aprilie 2019;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti;

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  analiză  şi
acoperire a riscurilor teritoriale din comuna Doljeşti;

4.  Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea  modificării  Regulamentului
Apavital a serviciului de alimentare cu apă  și de canalizare  și a aprobarea
modificărilor  Contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de
alimentare  cu  apă  și    de  canalizare  nr.48/2009  precum  și  acordarea
mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2019,
bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2019;

6.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  numărului  de  asistenți
personali ai persoanelor  cu handicap grav  și a  numărului de indemnizaţii
lunare la nivelul comunei Doljeşti, pentru anul 2019;

7.  Proiect  de  hotărâre  cu  privire   la    aprobarea   documentatiei
”ACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG)  ŞI  REGULAMENT  LOCAL
DE URBANISM (RLU),  COMUNA DOLJEȘTI,  JUDEȚUL NEAMȚ”  ;

8.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  execuţiei  bugetare  pe
secţiunea de funcţionare şi  secţiunea de dezvoltare ale bugetului  local al
comunei în trimestrul I pe anul 2019;  

9.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-
economici actualizați  și a Proiectului tehnic   pentru obiectivul de investiţii
"ALEI PIETONALE ÎN COMUNA DOLJEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ";   

10.  Proiect  de  hotărâre  privind  scăderea  din  evidenţa  fiscală  a
persoanelor decedate din comuna Doljești, județul Neamț;
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11.  Proiect  de  hotărâre  privind  înregistrarea  în  domeniul  privat  al
comunei  şi  în  administrarea   Consiliului  local,  a  unui  teren  situat  în
intravilanul comunei Doljeşti.

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

Voturi pentru 15 Observaţi
i

Voturi împotrivă, abţineri -
În unanimitatea consilierilor prezenţi a fost aprobată ordinea de zi a

şedinţei ordinare.
H O T Ă R Â R E A nr. 31 din 23 aprilie 2019 privind aprobarea

ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 23 aprilie 2019
Se propune totodată aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a

Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de 28.03.2019.

Voturi pentru 15 Observaţi
i

Voturi împotrivă, abţineri -

În unanimitatea consilierilor prezenţi a fost aprobat procesul-verbal al
şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  al  comunei  Doljeşti  din  data  de
28.03.2019, iar consiliul local a adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 32 din 23 aprilie 2019   privind aprobarea  
procesului  -  verbal  al  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  al
comunei Doljeşti

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU MARIUS-CLAUDIU,  solicită
prezentarea primului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor teritoriale din comuna Doljeşti

D-l  primar  prezintă  temeiul  legal  care  stă  la  baza  proiectului  de
hotărâre, cât si proiectul de hotărâre pe articole; face precizarea că Planul
de analiză şi acoperire a riscurilor se întocmeşte şi se actualizează la fiecare
început de an sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau
modificări  în  organizarea  structurilor  care,  potrivit  legii,  au  atribuţii  ori
asigură  funcţii  de  sprijin  privind  prevenirea  şi  gestionarea  situaţiilor  de
urgenţă în profil teritorial. Prin raportul de specialitate a compartimentului
de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local şi a proiectului de
hotărâre iniţiat, se solicită aprobarea în anul 2019 a Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor la nivelul comunei Doljești.

D-l consilier Lungu Albert întreabă ce măsuri sunt  prinse în plan în caz
de  ploi  abundente,  asa  cum au  fost  în  anul  1991  si  2013,  pentru  zona
paraului Rediu. Se stie că atunci au fost inundate mai multe gospodării.

D-l primar răspunde că tocmai de aceea s-a întocmit Planul de analiză
şi acoperire  a riscurilor si  este sarcina Serviciului  voluntar ptr.  situatii  de
urgentă. Întradevăr, comuna Doljesti s-a confruntat cu mai multe situatii de
risc, exemplu anul 2013- rupere de nori si au fost probleme mari; si asezarea
geografică a satului Buruienesti este una expusă riscurilor. Serviciul voluntar
ptr. situatii de urgentă a luat în calcul riscurile si a propus diferite modalităti
de interventie.
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D-l consilier Amariei Viorel spune că în spatele gospodăriilor ar trebui
sapat un canal de colectare a apelor din precipitatii, dar acest lucru se poate
face doar cu acordul proprietarilor .

D-l  consilier  Lungu Albert  mai  subliniază că efectele au fost  atât  de
dezastruoase  în  1991  când  nu  era  construit  digul,  dar  acum când  sunt
câteva guri de vărsare a apelor prin dig si acestea destul de înguste ce se va
întâmpla?

D-l viceprimar spune că digul este constructie hidrotehnică care tine de
ABA SIRET BACAU.

D-l  consilier  Amariei  Viorel  întreabă dacă  sunt  voluntari  în  ServiciuL
voluntar ptr. situatii de urgentă, iar d-l primar răspunde că sunt câtiva, dar
sunt  deseori  solicitati,  au  fost  multe  incendii  si  acestia  ar  trebui  să  fie
motivati să participe la interventii.

D-l  consilier  Chichirită  Cătălin  întreabă dacă statia  de epurare de la
Buruienesti ar putea prelua apa din precipitatii, iar d-nul primar răspunde că
nu, aceasta este doar ptr reteaua de canalizare ape uzate.

Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de
către   comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,
amenajarea teritoriului, urbanism, protecţie mediu şi turism.

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

prezenţi.
D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU MARIUS-CLAUDIU,  anunţă

rezultatul votului:
  voturi  pentru         15
  voturi împotrivă, abţineri     -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 33 din 23 aprilie 2019 privind aprobarea
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din comuna
Doljeşti

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU MARIUS-CLAUDIU,  solicită
prezentarea următorului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind avizarea modificării Regulamentului Apavital
a  serviciului  de  alimentare  cu  apă    ș  i  de  canalizare    ș  i  a  aprobarea  
modificărilor  Contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de
alimentare  cu  apă    ș  i    de  canalizare  nr.48/2009  precum    ș  i  acordarea  
mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS

D-l  primar  prezintă  temeiul  legal  care  stă  la  baza  proiectului  de
hotărâre, cât si proiectul de hotărâre pe articole. Mai spune că materialele
cu privire la acest proiect de hotărâre au fost discutate in sedinta de comisie
de specialitate a Consiliului local Doljesti.

Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de
comisia juridică  şi de disciplină.

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

prezenţi.
D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  anunţă

rezultatul votului:
  voturi  pentru         15
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  voturi împotrivă, abţineri     -
Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a

adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 34 din 23 aprilie 2019 privind avizarea
modificării  Regulamentului  Apavital a serviciului  de alimentare cu
apă    ș  i  de  canalizare    ș  i  a  aprobarea modificărilor  Contractului  de  
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă   ș  i   de  
canalizare  nr.48/2009  precum    ș  i  acordarea  mandatului  special  în  
vederea exprimării votului în AGA ARSACIS

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU MARIUS-CLAUDIU,  solicită
prezentarea următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  local  pe  anul  2019,
bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2019

D-l  primar  prezintă  temeiul  legal  care  stă  la  baza  proiectului  de
hotărâre, cât si proiectul de hotărâre pe articole.

D-l  consilier  Lungu  Albert  solicită  d-lui  primar  să  prezinte  bugetul,
întrucât acesta nu a participat la sedinta de comisie.

D-l primar: Bugetul local este compus din două secţiuni: secţiunea de
funcţionare  (cheltuielile  cu  personalul  ,  cheltuielile  cu  bunuri  şi  servicii),
respectiv  secţiunea  de  dezvoltare  (cheltuielile  de  capital),  cu  venituri  şi
cheltuieli  stabilite  pentru  fiecare  secţiune.  Din  sursele  de  finanţare,
obligatoriu se asigură finanţarea secţiunii de funcţionare, eventual excedent
al  secţiunii  de  funcţionare  se  utilizează  pentru  finanţarea  cheltuielilor  de
capital  a  secţiunii  de  dezvoltare.  Bugetul  poate  fi  aprobat  cu  deficit  la
secţiunea de dezvoltare, deficit care trebuie acoperit din excedentul anilor
precedenţi. Veniturile totale ale bugetului local sunt în sumă de 8153 mii lei,
iar cheltuielile bugetului local sunt în sumă de 13033 mii lei. D-na contabil
subliniază că ponderea veniturilor primăriei în bugetul local este de 9,88%,
restul sunt sume din echilibrare.

Aprobarea bugetului în luna aprilie a blocat cumva activitatea, nu s-au
putut achizitiona becuri ptr iluminatul public, au fost luate pe datorie. S-a
fortat  aprobarea  bugetului  la  această  dată  pentru  a  fi  suficient  timp ptr
celelalte proceduri (înregistrarea bugetului la Directia de finante, sărbătorile
pascale, etc.)

D-l primar continuă cu prezentarea listei de investitii aferentă bugetului
local pe anul 2019, anexă la proiectul de hotărâre; contributia comunei la
investitia ,,Gaz metan” se vor face demersuri la Fondul de garantare pentru
a  solicita  o  sumă  care  să  acopere  diferenta  finantării;  Modernizarea
drumurilor sătesti se va solicita finantare la Fondul de dezvoltare si investitii;
pentru gaz metan si 18 km drumuri ar trebui cam 20 milioane lei.

D-l primar :la investitia gaz metan se munceste de doi ani( intocmire
SF,  obtinere  avize,  etc)  si  speram  ca  procedura  de  concesionare  să  se
deruleze pe 2 luni.

D-l  primar  :finantarea  cultelor  150  mii  lei;  premii  elevi-10  mii  lei,
asistenti personali- 90 mii lei, centru social ,,Don Bosco”- 30 mii lei

D-l  consilier  Lungu  Albert  întreabă  de  ce  nu  este  prins  pe  lista  de
investitii parcul de joacă ptr. copii din Doljesti; sunt trei ani de când tot se
încearcă si nu se face nimic, actualul parc parcă e din Kosovo.

D-l primar :se va face spatiu de joacă pentru copii la Gradinita Doljesti,
la Gradinita Buruienesti, in parcul din Rotunda, peste drum de dispensarul
Doljesti.
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D-na consilier Mihai Marica-Atena spune că acolo ar trebui o parcare
pentru  masinile  care  vin  la  cabinetul  medical,  cabinetul  stomatologic,
farmacie.

D-l primar :se va face spatiu de joacă si parcare.
Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de

către toate comisiile 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  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  anunţă

rezultatul votului:
  voturi  pentru         15
  voturi împotrivă, abţineri     -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 35 din 23 aprilie 2019 privind aprobarea
bugetului  local  pe  anul  2019,  bugetul  instituţiilor  publice  şi
activităţilor  finanţate  integral  sau  parţial  din  venituri  proprii  pe
anul 2019

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU MARIUS-CLAUDIU,  solicită
prezentarea următorului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asisten  ț  i personali  
ai persoanelor  cu handicap grav    ș  i a  numărului de indemnizaţii lunare la  
nivelul comunei Doljeşti, pentru anul 2019

D-l  primar  prezintă  temeiul  legal  care  stă  la  baza  proiectului  de
hotărâre, cât si proiectul de hotărâre .În prezent  un număr de 32 persoane
cu  handicap  grav  beneficiază  de  indemnizații  lunare.  În  urma  analizării
situației,  în funcție de bugetul  anual  alocat pentru salarii  s-a stabilit   ca,
pentru anul 2019, numărul total al posturilor de asistenți personali pentru
persoanele cu handicap grav să fie de 35,  iar numărul total de indemnizații
lunare pentru persoanele cu handicap grav să fie de 35.   În cazul în care în
cursul anului 2019 se vor înregistra mai multe solicitări privind angajarea ca
asistent personal pentru persoana cu handicap grav sau pentru acordarea
dreptului  și  plata  indemnizației  lunare,  acestea  vor  fi  supuse  analizei
/aprobării  Consiliului  Local  al  comunei  Doljeşti.  Pentru  asistentii  personali
contributiile sociale sunt în sumă de 42 %.

Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de
comisia  pentru  activităţi  social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate,
familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport si de către
comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului, urbanism, protecţie mediu şi turism.

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

prezenţi.
D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  anunţă

rezultatul votului:
  voturi  pentru         15
  voturi împotrivă, abţineri     -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:
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H O T Ă R Â R E A nr. 36 din 23 aprilie 2019 privind aprobarea
numărului de asisten  ț  i personali ai persoanelor  cu handicap grav   ș  i  
a   numărului  de  indemnizaţii  lunare  la  nivelul  comunei  Doljeşti,
pentru anul 2019

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU MARIUS-CLAUDIU,  solicită
prezentarea următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de  hotărâre  cu  privire   la    aprobarea   documentatiei
”ACTUALIZARE  PLAN URBANISTIC GENERAL (PUG)  ŞI  REGULAMENT  LOCAL
DE URBANISM (RLU),  COMUNA DOLJE  Ș  TI,  JUDE  Ț  UL NEAM  Ț  ”    

D-l  primar  prezintă  temeiul  legal  care  stă  la  baza  proiectului  de
hotărâre, cât si proiectul de hotărâre pe articole.

D-l primar :de cinci ani se lucrează la actualizarea PLAN URBANISTIC
GENERAL (PUG)  ŞI  REGULAMENT  LOCAL DE URBANISM (RLU),  COMUNA
DOLJEȘTI,  JUDEȚUL NEAMȚ. Trebuie respectate niste reguli de construire-
disciplină  în  constructii;  sunt  situatii  de  constructii  în  afara  drumului,
constructii duse la limita dintre proprietăti.

D-l  consilier  Lungu  Albert  întreabă  cu  cât  s-a  mărit  suprafata
intravilanului, iar d-l primar răspunde cu 300 si ceva hectare.

Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de
către toate comisiile 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  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  anunţă

rezultatul votului:
  voturi  pentru         15
  voturi împotrivă, abţineri     -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr.  37 din 23 aprilie 2019 cu privire  la
aprobarea   documentatiei  ”ACTUALIZARE   PLAN  URBANISTIC
GENERAL  (PUG)   ŞI   REGULAMENT   LOCAL  DE  URBANISM (RLU),
COMUNA DOLJE  Ș  TI,  JUDE  Ț  UL NEAM  Ț  ”    

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU MARIUS-CLAUDIU,  solicită
prezentarea următorului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea
de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în
trimestrul I pe anul 2019

D-l  primar  prezintă  temeiul  legal  care  stă  la  baza  proiectului  de
hotărâre, cât si proiectul de hotărâre pe articole. Veniturile totale prevăzute
în bugetul local  ptr. trim I anul 2019  sunt în sumă de 2 947 000 lei, iar
cheltuielile sunt în sumă de 3 839 000 lei. Veniturile realizate în trim.I  2019
sunt în sumă de 2 223 766 lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 1 263 898 lei.
Veniturile  şi  cheltuielile  au  fost  efectuate  în  conformitate  cu  prevederile
legale, nu s-au înregistrat depăşiri  la capitolele de cheltuieli  şi nu au fost
efectuate plăţi fără repartizări în capitole bugetare şi deschideri de credite. 

Din analiza contului de executie la data de 31.03.2019 s-au constatat
urmatoarele :

 - veniturile au fost realizate in procent de 75,46 %, iar cheltuielile in
procent de 32,92  %.
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Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de
comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului, urbanism, protecţie mediu şi turism.

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

prezenţi.
D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  anunţă

rezultatul votului:
  voturi  pentru         15
  voturi împotrivă, abţineri     -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 38 din 23 aprilie 2019 privind aprobarea
execuţiei  bugetare  pe  secţiunea  de  funcţionare  şi  secţiunea  de
dezvoltare  ale  bugetului  local  al  comunei  în  trimestrul  I  pe anul
2019

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU MARIUS-CLAUDIU,  solicită
prezentarea următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici
actualiza  ț  i    ș  i  a  Proiectului  tehnic    pentru  obiectivul  de  investiţii  "ALEI  
PIETONALE ÎN COMUNA DOLJE  Ș  TI, JUDE  Ț  UL NEAM  Ț  ";     

D-l  primar  prezintă  temeiul  legal  care  stă  la  baza  proiectului  de
hotărâre, cât si proiectul de hotărâre pe articole.

D-l primar: finanțarea acestui proiect s-a obtinut prin GAL , în sumă de
68  000  euro.  Conform  prevederilor  legale  trebuie  actualizati  indicatorii
economici.

D-na  consilier  Andries  Daniela  întreabă  care  este  mai  exact  traseul
aleilor pietonale.

D-l  primar:  de la intrare buruienesti-familia  Mihai  Bogdan (harbuz) si
pana în dreptul gospodăriei lui Antal Paul.

D-l  consilier  Lungu  Albert  face  precizarea  că  trebuie  făcute  cu
responsabilitate,  iar  la  cartea  tehnică  a  obiectivului  să  se  regăsească
certificate de conformitate.Totodată spune că pe traseu sunt multi stâlpi ai
EON Moldova si  Telekom.  Cum o sa se procedeze,  vor  rămâne stâlpii  în
mijlocul  aleii?  Sunt  podete  in  dreptul  proprietătilor  cetătenilor  care  sunt
amplasate mai sus, care mai jos; Cum o să se procedeze, o să fie dărâmate
podetele?

D-l viceprimar spune că pentru aceste situatia stâlpilor nu s-au găsit
solutii.

D-l primar:o să ne străduim să se lucreze bine.
D-l  consilier  Amariei  Viorel  întreabă când va începe executia,  iar  d-l

primar răspunde că probabil în a doua jumătate a lunii mai.
Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de

comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului, urbanism, protecţie mediu şi turism.

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

prezenţi.
D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  anunţă

rezultatul votului:
  voturi  pentru         15
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  voturi împotrivă, abţineri     -
Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a

adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 39 din 23 aprilie 2019 privind aprobarea
indicatorilor  tehnico-economici  actualiza  ț  i    ș  i  a  Proiectului  tehnic  
pentru  obiectivul  de  investiţii  "ALEI  PIETONALE  ÎN  COMUNA
DOLJE  Ș  TI, JUDE  Ț  UL NEAM  Ț  ";     

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU MARIUS-CLAUDIU,  solicită
prezentarea următorului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a persoanelor
decedate din comuna Dolje  ș  ti, jude  ț  ul Neam  ț     

D-l  primar  prezintă  temeiul  legal  care  stă  la  baza  proiectului  de
hotărâre, cât si proiectul de hotărâre pe articole.

D l primar prezintă referatul compartimentului contabilitate, impozite şi
taxe  locale  privind  scăderea  din  evidentele  fiscale  ale  primăriei,  a
contravalorii  amenzilor primite  spre încasare,  pentru persoanele care în
prezent sunt decedate: ARCANA VALENTIN- decedat conform Certificat de
deces nr.20/09.01.2019 eliberat de Municipiul Roman si RADEANU VICTOR-
decedat  conform  Certificatului  de  deces  nr.83/16.01.2019  eliberat  de
Municipiul  Roman.

Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de
comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului, urbanism, protecţie mediu şi turism.

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

prezenţi.
D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  anunţă

rezultatul votului:
  voturi  pentru         15
  voturi împotrivă, abţineri     -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 40 din 23 aprilie 2019 privind scăderea din
evidenţa fiscală a persoanelor decedate din comuna Dolje  ș  ti, jude  ț  ul  
Neam  ț  

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU MARIUS-CLAUDIU,  solicită
prezentarea următorului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind înregistrarea în domeniul privat al comunei
şi  în  administrarea   Consiliului  local,  a  unui  teren  situat  în  intravilanul
comunei Doljeşti

D-l  primar  prezintă  temeiul  legal  care  stă  la  baza  proiectului  de
hotărâre, cât si proiectul de hotărâre pe articole.Mai spune că acest proiect
de hotărâre a fost initiat întrucât nu se poate aviza la DSP Neamt locatia
apartamentului fără cadstru si extras de carte funciară, imobil  apartinând
Comunei Doljesti,  unde urmează să-si  desfasoare activitatea CMI Macovei
Raluca  si  punctul  farmaceutic.  Lucrările  de  modernizare  a  dispensarului
Doljesti sunt în întârziere doar din motivul că nu s-a găsit spatiu adecvat ptr
a  fi  mutat  cabinetul  medical.Cabinetul  stomatologic  va  fi  mutat  la
Dispensarul Rotunda.
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Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de
comisia juridică  şi de disciplină.

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

prezenţi.
D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  anunţă

rezultatul votului:
  voturi  pentru         15
  voturi împotrivă, abţineri     -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H  O  T  Ă  R  Â  R  E  A  nr.  41  din  23  aprilie  2019  privind
înregistrarea  în  domeniul  privat  al  comunei  şi  în  administrarea
Consiliului local, a unui teren situat în intravilanul comunei Doljeşti

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU  declară
închise lucrările actualei şedinţe.

D-nul preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui Husanu Danut.
D-l Husanu:
1. Solicitarea înfiintării unui centru de permanentă.
D-l primar îi răspunde că a trimis solicitare la DSP Neamt si tototdată

trebuie si vointa liber exprimată a celor doi medici din comună.
D-l Husanu:
,,  Nu  ati  pus  la  dispozitie  contractul  de  vânzare  cumpărare  a

dispensarului  de  la  Buruienesti,  dispensar  construit  prin  voluntariatul
cetătenilor din satul Buruienesti”

D-l primar răspunde că acest contract îl detine d-na doctor.
D-l Husanu:
,, Dispensarul de la Rotunda îndeplineste toate conditiile pentru a se

înfiinta centru de permanentă.  Dacă nu se poate acolo,  atunci  la  centrul
social din Buruienesti.”

D-l  primar  spune  că  centrul  social  din  Buruienesti  are  contract  de
comodat  CARITAS  Iasi  pentru  desfăsurarea  activitătilor  sociale  de  către
Centrul Don Bosco, acolo unde 25 de copii din familii cu probleme sociale
primesc o masă, fac temele, activităti extrascolare, etc..

D-l Husanu : ,,La parterul acestei clădiri o cameră este folosită depozit
pentru haine vechi, iar o alta functionează un psiholog”.

D-l  primar  :,,Hainele  vechi  sunt  vândute  de  Caritas  pentru
autofinantarea activitătilor, iar psihologul functionează tot ptr copiii înscrisi
la  Centrul  Don Bosco.  De fapt,  prioritar  este să găsim încă un medic  de
familie.

D-l Husanu : ,, S-a găsit un medic de familie si d-l primar trebuie să
discute cu el.”

D-na consilier Mihai Marica-Atena :,,Centrul de permanentă nu asigură
tot timpul servicii, oamenii ajung tot la medicul de familie sau la urgente.

D-l Husanu : ,,Medicii care vor face activitate în Centrul de permanentă
vor fi plătiti cu 44 lei/oră, bani ce vor veni de la Ministerul sănătătii.”

D-l primar :,,Să fie de acord întâi medicii de familie.„
D-l  Husanu :  ,,De ce nu dati  acordul  de principiu  pentru înfiintarea

ununi centru de permanentă, de ce nu supuneti la vot?
D-l primar :,, Să găsim întâi spatiul si apoi vom rezolva celelalte.”
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2.D-l Husanu : ,, Acum două sedinte am solicitat să mi se raspundă
dacă societătile care au făcut deszăpezirea în iarna 2017-2018 au acreditare
ISCIR asa cum prevede Legea 64”.

 D-l  primar  :,,  Ce  înseamnă  ISCIR,  presiune.  Ce  legătură  are  cu
deszăpezirea?”

D-l  consilier  Lungu  Albert:,,dacă  cele  trei  societăti  nu  făceau
deszăpezirea, cine ar fi făcut-o?”

3. D-l Husanu : ,,Am studiat dosarul penal privind terenul de sport de
la Buruienesti.”

D-l  consilier Chichirită Cătălin :  ,,  Lăsati  organele de cercetare să-si
facă treaba.”

Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal.
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR,          
       COJOCARU MARIUS-CLAUDIU                COJOCARU MIHAELA

                                                                                                                   Red./Proc.
C.M.

Ex.1; Ds. Şed.CLD.
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