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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 28 februarie 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. 73 din 22 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 ordinară s-a făcut la data de 22 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  ordinară  are  loc  în  sala  de  şedinţe  a  Consiliului  local  al
comunei Doljeşti şi a început la orele 16,00. 

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 ABSENTĂ
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 14 din cei 15 consilieri ce constituie în
prezent consiliul local.

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.

mailto:primcomdoljesti@yahoo.com
http://www.primariadoljesti.ro/
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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  ordinii  de  zi  a  şedinţei
ordinare din data de 28 februarie 2019;

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

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  locurilor  destinate  pentru
desfăşurarea adunărilor publice si constituirea Comisiei locale de avizare a
cererilor  de  organizare  a  adunarilor  publice  in  comuna  Doljești,  judetul
Neamț;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajamentului pastoral al
comunei Doljești;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuţie
a bugetului local al Consiliului local al comunei Doljeşti pe anul 2018;

6.  Proiect  de hotărâre privind aprobarea documentaţiei  de alipire  a
unor terenuri situate în comuna Doljești, județul Neamț;

7.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-
economici  actualizați  pentru  investiția   ,,Modernizare  drumuri  sătești,
comuna Doljești, județul Neamț”;

8.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-
economici  actualizați  pentru  investiția  „Extindere,  modernizare  și  dotare
dispensar Doljești, comuna Doljești, judeţul Neamț” ;           

9.  Infomare privind atribuțiile  și  obligațiile  care revin  aleșilor  locali,
regimul “incompatibilităților” și “conflictului de interese”.

D-l  consilier  Arcana  Marcel  propune  adăugarea  pe  ordinea  de  zi  a
punctului ,,Diverse”.

D-l primar reaminteste că în sedinta de comisii a anuntat retragerea
punctului  7  de  pe ordinea  de zi,  si  anume ,, Proiect  de hotărâre  privind
aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  actualizați  pentru
investiția  ,,Modernizare drumuri sătești, comuna Doljești, județul Neamț”,
initiator Primar, Soican Iosif.

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

Voturi pentru 14 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.  12  din  28  februarie  2019  privind

aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 28 februarie
2019

Se  propune  totodată  aprobarea procesului-verbal  al  şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de 18.02.2019.

Voturi pentru 14 Observaţi
i

Voturi împotrivă, abţineri -

În unanimitatea consilierilor prezenţi a fost aprobat procesul-verbal al
şedinţei  extraordinare  a Consiliului  Local  al  comunei  Doljeşti  din  data de
18.02.2019, iar consiliul local a adoptat:
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H  O  T  Ă  R  Â  R  E  A  nr. 13  din  28  februarie  2019    privind  
aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare 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  stabilirea  locurilor  destinate  pentru
desfăşurarea adunărilor publice si constituirea Comisiei locale de avizare a
cererilor  de  organizare  a  adunarilor  publice  in  comuna  Dolje  ș  ti,  judetul  
Neam  ț  

D-l  primar  prezintă  temeiul  legal  care  stă  la  baza  proiectului  de
hotărâre, cât si proiectul de hotărâre pe articole. Promovarea proiectului de
hotarare  este  necesara  ca  urmare  a  modificarilor  intervenite  la  nivelul
reprezentantilor institutiilor care au desemnate persoane care fac parte din
componenta  Comisiei  de  avizare  a  cererilor  de  organizare  a  adunarilor
publice,  respectiv  Inspectoratul  de  Jandarmi  Județean  Neamț,  conform
adresei nr. 2671143 din 23.01.2019.

Se prezintă avizul favorabil dat pentru acest proiect de hotărâre de cele
trei  comisii de specialitatea 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. 14 din 28 februarie 2019 privind  stabilirea
locurilor  destinate  pentru  desfăşurarea  adunărilor  publice  si
constituirea Comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a
adunarilor publice in comuna Dolje  ș  ti, judetul Neam  ț  

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

Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  amenajamentului  pastoral  al
comunei Dolje  ș  ti  

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

Amenajamentul pastoral este o documentaţie care cuprinde măsurile
tehnice,  organizatorice  şi  economice  necesare  ameliorării  şi  exploatării
pajiştilor în conformitate cu obiectivele de management. Potrivit prevederilor
art. 9 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013, proiectul
de amenajament pastoral se întocmeşte potrivit ghidului-cadru elaborat de
Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Brasov, prevăzut în anexa
care  face  parte  integrantă  din  normele  metodologice.  Proiectul  de
amenajament pastoral cuprinde, în mod obligatoriu, cel puţin următoarele
elemente: 

a)descrierea  situatiei  geografice,  topografice  si  planul  parcelar  al
pajistilor aflate pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale; 
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b)descrierea solului si a florei; 
c)capacitatea de pasunat a pajistii;
 d)lucrarile de ingrijire si imbunatatire a pajistilor; 
e)planul de fertilizare si masurile agropedoameliorative.
 Proiectul de amenajament pastoral pentru comuna Doljești s-a întocmit

în colaborare cu Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Neamț.
Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de

comisia pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului, urbanism, protecţie mediu şi turism si de către comisia juridică si
de disciplină .

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. 15 din 28 februarie 2019 privind aprobarea
amenajamentului pastoral al comunei Dolje  ș  ti  

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuţie a
bugetului local al Consiliului local al comunei Doljeşti pe anul 2018

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

Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de
toate  cele  trei  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  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. 16 din 28 februarie 2019 privind aprobarea
încheierii contului de execuţie a bugetului local al Consiliului local al
comunei Doljeşti pe anul 2018

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de alipire a unor
terenuri situate 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.
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Terenurile  situate  în   comuna Doljești,  satul  Doljești,  str.  Ștefan cel
Mare  și  Sfânt nr.44,   proprietatea publică a comunei Doljești,  identificate
după cum urmează: 

-lot I  în suprafață de 1085 mp, având  număr cadastral 55092;
- lot II  în suprafață de 2559 mp, având număr cadastral 53295; 
Având în  vedere faptul  că  s-a elaborat  documentaţia  tehnică pentru

realizarea  unor  investiţii  pe  aceste  terenuri,  este  necesară  alipirea  celor
două loturi conform regulilor cadastrale si pentru a se obtine un singur nr.
cadastral.

Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de
toate  cele  trei  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  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. 17 din 28 februarie 2019 privind aprobarea
documentaţiei de alipire a unor terenuri situate în comuna Dolje  ș  ti,  
jude  ț  ul Neam  t  

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

Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici
actualiza  ț  i  pentru  investi  ț  ia  „Extindere,  modernizare    ș  i  dotare  dispensar  
Dolje  ș  ti, comuna Dolje  ș  ti, judeţul Neam  ț  ”  

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

Principalii  indicatorii tehnici:
• Suprafața  construită  desfășurată  existentă  a  clădirii  este  de

245,12 mp;
• Suprafața  construită  desfășurată  propusă  a  clădirii  este  de

268,77 mp;
• Regim de înălțime parter;
• Finisaje interioare
- tâmplăria interioară se confecționează din PVC;
- pardoselile gresie antiderapantă în camere de consultații, camere de

tratamente, pentru holuri și grupuri sanitare; parchet în birouri iar în magazii
și spațiile tehnice beton sclivisit;

-  pereții  interiori  vopsitorie  cu  vopsele  lavabile  clasa  I  rezistență  la
uzură;

- faianță în băi;
- tavane toate încăperile au tavanul finisat cu vopsea lavabilă;
• Finisaje exterioare
- învelitoare tablă tip țiglă culoare maro;
- pazii, jgheaburi  și burlane metalice din același sistem de învelitoare

maro;
- tencuială decorativă de exterior culoare albă;
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- tâmplărie PVC culoare albă;
- soclu tencuit cu tencuială decorativă culoare gri;
- terasă acces intrare și trepte placate cu gresie antiderapantă;
- balustradă și mână curentă inox;
- extindere propusă;
- învelitoare tip țiglă culoare maro;
       Principalii indicatori economici actualizați:
      Valoarea totală a obiectivului de investiții este de 1.254.507,44

inclusiv  TVA.
 Sursele de finanțare se vor constitui din:
             - Bugetul de Stat în sumă de 1.128.164,00 lei inclusiv TVA;
              - Bugetul Local în sumă de 126.343,44 lei inclusiv TVA.
Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de

toate  cele  trei  comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,
amenajarea  teritoriului,  urbanism,  protecţie  mediu  şi  turism,  cât  si  de
comisia  pentru  activităţi  social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate,
familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport.

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. 18 din 28 februarie 2019 privind aprobarea
indicatorilor  tehnico-economici  actualiza  ț  i  pentru  investi  ț  ia  
„Extindere,  modernizare    ș  i  dotare  dispensar  Dolje  ș  ti,  comuna  
Dolje  ș  ti, judeţul Neam  ț  ”  

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

Infomare  privind  atribu  ț  iile    ș  i  obliga  ț  iile  care  revin  ale  ș  ilor  locali,  
regimul “incompatibilită  ț  ilor”   ș  i “conflictului de interese”  

D-na secretar prezintă atribuțiile  și obligațiile care revin aleșilor locali,
regimul “incompatibilităților” și “conflictului de interese”, astfel:

Având  în  vedere  recomandarea  Instituției  Prefectului-Județul  Neamț
prin  adresa  nr.2398  din  19.02.2019,  vă  aduc la  cunoștință  atributiile  și
obligațiile care  revin  aleșilor locali în conformitate cu prevederile legale în
vigoare, și anume:

I. LEGEA nr. 215 din 23 aprilie 2001 (**republicată**) a administraţiei
publice locale, cu modificările și completările ulterioare:

• Secțiunea a 2- a -  Atribuţiile consiliului local, art.36 și art.37
• CAP. III- Primarul şi viceprimarul, art.57- art.72

II. LEGEA nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali,
cu modificările și completările ulterioare

• Cap. VI- Obligaţiile aleşilor locali , de la art.45 la art.54
• Cap. VII- Răspunderea aleșilor locali, de la art.55 la art.73
• Cap.VIII- Registrul de interese, de la art.74 la art.83.
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III.  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A CONSILIULUI
LOCAL AL COMUNEI DOLJEȘTI aprobat prin H.C.L. nr. 64 din 26 august 2016.

De asemenea, vă reiterez dispozițiile  imperative care reglementează
regimul  ,,incompatibilităților”  și  al  ,,conflictului  de  interese”,  prevederi
cuprinse  în  Legea  nr.161/2003  privind  unele  măsuri  pentru  asigurarea
transparenţei  în exercitarea demnităţilor  publice,  a funcţiilor  publice şi  în
mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, respectiv:

• Secțiunea a 3-a- Conflictul de interese privind aleșii locali, de la
art.76 la art.78

• Secțiunea  a  4-a  –  Incompatibilități  privind  aleșii  locali,  de  la
art.87 la art.93.

Consiliul  local  Doljesti  ia  act  de  materialul  prezentat  de  secretarul
comunei Doljesti.

La punctul ,,Diverse”, d-l consilier ARCANA MARCEL propune colegilor
din  Consiliul  local  Doljesti  ca  materialele  pentru  sedintă  să  nu  mai  fie
multiplicate pentru fiecare dintre consilieri,  întrucât aceste materiale sunt
primite oricum prin posta electronică,  argumentând propunerea prin faptul
că se consumă resurse materiale importante( hârtie, toner imprimantă, etc.).

 D-nul  preşedinte  de  şedinţă  BILBOC  MARICEL supune  la  vot
propunerea d-lui Arcana Marcel si se constată că toti consilierii prezenti sunt
de acord cu propunerea colegului lor .

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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