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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 martie  2018 

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. 93 din 22 martie 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 22  martie 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 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.
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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
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  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 martie 2019;

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

3. Proiect de hotărâre referitor la modificarea Contractului de delegare
a  gestiunii  serviciilor  publice  de  alimentare  cu  apă  și  de  canalizare  nr.
48/2009, prin Actul Adițional nr.29;

4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rezultatelor  inventarierii
generale  a  patrimoniului  administrativ  al  comunei  Doljeşti  aferent  anului
2018;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii pentru intervenția
de urgență in cazurile de violență domestică;

6.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.10  din
18.02.2019  privind  aprobarea  propunerii  de  schimbare  a  destinaţiei
imobilului– teren și construcții aferente  Școlii Gimnaziale Rotunda situată în
Rotunda, str. Vasile Alecsandri, nr. 73;

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 utilizării excedentului bugetar
al anului 2018;  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr.8 din
31 ianuarie 2018 privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru
autoturismele, mașinile și utilajele aparținând Primăriei comunei Doljești;   

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii  privind evaluarea
performanţelor  profesionale  individuale  ale  Secretarului  Comunei  Doljeşti,
Judeţul Neamţ;

11.  Proiect  de  hotărâre  pentru  aprobarea  Regulamentului  privind
acordarea sprijinului financiar, de la bugetul local al UAT Doljești, unităţilor
de cult de pe raza UAT Doljești, aparţinând cultelor religioase recunoscute
din România;

12. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de ședință;
13.Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a

comunei Doljești în anul 2018.
D-l  consilier  ANICULĂESEI  VASILE-CĂTĂLIN  propune  adăugarea  pe

ordinea de zi a punctului ,,Diverse”.
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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. 19 din 28 martie 2019 privind aprobarea

ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 28 martie 2019
Se propune totodată aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a

Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de 28.02.2019.

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
28.02.2019, iar consiliul local a adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 20 din 28 martie 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 referitor la modificarea Contractului de delegare a
gestiunii  serviciilor  publice  de  alimentare  cu  apă    ș  i  de  canalizare  nr.  
48/2009, prin Actul Adi  ț  ional nr.29  

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 solicitării ARSACIS  privind excluderea
comunei  Prăjeni,  județul  Botoșani  din  proiectul  Actului  adițional  nr.29  pe
motivul calitătii apei din zonă.

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

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         15
  voturi împotrivă, abţineri     -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr.  21 din 28 martie 2019 referitoare la
modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice
de  alimentare  cu  apă    ș  i  de  canalizare  nr.  48/2009,  prin  Actul  
Adi  ț  ional nr.29  

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  BILBOC  MARICEL,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:
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Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor inventarierii generale
a patrimoniului administrativ al comunei Doljeşti aferent anului 2018

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 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         15
  voturi împotrivă, abţineri     -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 22 din 28 martie 2019 privind aprobarea
rezultatelor inventarierii  generale a patrimoniului administrativ al
comunei Doljeşti aferent anului 2018

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii pentru interven  ț  ia de  
urgen  ț  ă in cazurile de violen  ț  ă domestică  

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

D-l consilier Arcana Marcel apreciază că activitatea comisiei desemnată
prin acest proiect de hotărâre nu va fi una usoară, misiunea membrilor fiind
chiar una ,,ingrată”.

D-l consilier Amariei Viorel face precizare că vor fi implicate si organele
de ordine si liniste publică.

 D-l  primar subliniază faptul  că la nivel de comună sunt tot felul  de
cazuri  sociale,  care  mai  de  care  mai  dificil  de  abordat.  Exemplu  cazul
minorilor Mărginică abandonti de tată in curtea bunicului matern, acesta din
urmă fiind o persoană în vârstă, iar sotia lui bolnava si ingrijită la pat.

D-l consilier Iosub Vasile afirmă că statul are obligatia să gestioneze
toate aceste situatii sociale.

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.

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         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. 23 din 28 martie 2019 privind aprobarea
Procedurii  pentru  interven  ț  ia  de  urgen  ț  ă  in  cazurile  de  violen  ț  ă  
domestică

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

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.10 din 18.02.2019
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-l  primar  prezintă  temeiul  legal  care  stă  la  baza  proiectului  de
hotărâre,  cât  si  proiectul  de  hotărâre  pe  articole  initiat  ca  urmare a
solicitărilor  din  adresa  nr.1477  din  25.02.2019  a  Inspectoratului  Școlar
Județean Neamț.

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 intreabă dacă hotărârea de azi e reversibilă,
adică, dacă va fi cazul să se revină la destinatia activitatii de învățământ.

D-l primar precizează că nu se mai poate reveni, schimbarea destinatiei
făcându-se pe perioadă nedeterminată.

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 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 BILBOC MARICEL, 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. 24 din 28 martie 2019 privind modificarea
Hotărârii  nr.10  din  18.02.2019  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
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici
actualiza  ț  i pentru investi  ț  ia  ,,Modernizare drumuri săte  ș  ti, 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  consilier  Chichirită  Cătălin  îsi  exprimă  nemultumirea  că  in  acest
proiect nu este prinsă nici o stradă din satul Buhonca.
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D-l primar îi răspunde că străzile din Buhonca sunt prinse în proiectul
de 9275 m, dar si că unele vor fi făcute în actualul proiect de investitie, dar
după începerea executiei contractului, prin dispozitie de santier.

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 BILBOC MARICEL, 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. 25 din 28 martie 2019 privind aprobarea
indicatorilor  tehnico-economici  actualiza  ț  i  pentru  
investi  ț  ia  ,,Modernizare drumuri săte  ș  ti,  comuna Dolje  ș  ti,  jude  ț  ul  
Neam  ț  ”  

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

Proiect de hotărâre privind  aprobarea utilizării excedentului bugetar al
anului 2018

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

D-l primar propune aprobarea utilizarii din excedentul bugetului local, in
suma de 722 mii lei  pentru  urmatoarele obiective de investiție: 322  mii lei
investiția   „Înființare  și  dotare  grădiniță  în  sat  Doljești,  comuna  Doljești,
județul Neamț”;350 mii lei investiția  „Renovarea, modernizarea  și dotarea
căminului cultural din satul Doljești, comuna Doljești, județul Neamț”; 50 mii
lei investiția ,,Înființare distribuție gaze naturale în comuna Doljești”.

D-l  consilier Arcana Marcel spune că ,,trebuie să fim precauti,  să ne
ajungă banii.”

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 BILBOC MARICEL, 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. 26 din 28 martie 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 modificării Hotărârii nr.8 din 31
ianuarie  2018  privind  aprobarea  consumului  lunar  de  carburan  ț  i  pentru  
autoturismele, ma  ș  inile   ș  i utilajele apar  ț  inând Primăriei comunei Dolje  ș  ti  
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D-l  primar  prezintă  temeiul  legal  care  stă  la  baza  proiectului  de
hotărâre, cât si proiectul de hotărâre pe articole.

D-l  primar spune că acest proiect de hotărâre a fost initiat în forma
prezentată ca urmare a scoaterii  din inventar a masinii  Dacia Logan si a
ambulantei  care  nu  mai  poate  fi  folosită  pentru  lucrările  de  gospodărire
comunală, întrucât prin contractul de donatie, destinatia stabilită a fost de
ambulantă.

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 BILBOC MARICEL, 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. 27 din 28 martie 2019 privind aprobarea
modificării  Hotărârii  nr.8  din  31  ianuarie  2018 privind  aprobarea
consumului  lunar  de carburan  ț  i  pentru  autoturismele,  ma  ș  inile    ș  i  
utilajele apar  ț  inând Primăriei comunei Dolje  ș  ti   

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

Proiect  de  hotărâre  pentru  aprobarea  propunerii   privind  evaluarea
performanţelor  profesionale  individuale  ale  Secretarului  Comunei  Doljeşti,
Judeţul Neamţ

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

Reglementarea  juridică  a  proiectului  de  hotărâre  iniţiat  de  Primarul
Comunei Doljeşti  o  constituie  prevederile  Legii nr. 24 din 9 ianuarie 2019
pentru  modificarea  si  completarea  Legii  nr.  188/1999   privind  Statutul
functionarilor  publici,  precum  si  pentru  stabilirea  unor  masuri   privind
evaluarea functionarilor publici pentru anul 2018.

Evaluarea  performanţelor  profesionale  individuale  ale  secretarului  se
realizează  de  către  primar,  pe  baza  propunerii   consiliului  local,  potrivit
prevederilor  art.62^3  din   Legea  nr.  24  din  9  ianuarie  2019  pentru
modificarea si completarea Legii nr. 188/1999  privind Statutul functionarilor
publici,  precum  si  pentru  stabilirea  unor  masuri   privind  evaluarea
functionarilor publici pentru anul 2018.

Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de
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         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. 28 din 28 martie 2019 pentru aprobarea
propunerii   privind  evaluarea  performanţelor  profesionale
individuale ale Secretarului Comunei Doljeşti, Judeţul Neamţ 

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

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea
sprijinului financiar, de la bugetul local al UAT Dolje  ș  ti, unităţilor de cult de  
pe raza UAT Dolje  ș  ti, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România  

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  afisat  pe  site-  ul  Primăriei  Doljesti  pentru  dezbatere
publică. Nu au fost aduse amendamente. Solicitările de sprijin financiar se
pot depune în termen de 30 zile de la aprobarea bugetului anual local.

Regulamentul privind acordarea sprijinului financiar, de la bugetul local
al UAT Doljești, unităţilor de cult de pe raza UAT Doljești, aparţinând cultelor
religioase recunoscute din România are ca scop stabilirea cadrului general şi
a procedurii de acordare a unor forme de sprijin financiar de la bugetul local
al  comunei  Doljești  pentru  unităţile  de  cult  aparţinând  cultelor  religioase
recunoscute din România.

D-l consilier Amariei Viorel spune că respectarea termenului de 30 de
zile este f. Importantă.

D-l consilier Chichirită Cătălin subliniază că nu se vor mai da bani la
culte fără proiecte.

D-l  primar face precizarea că proiectul  initiat  este pentru aprobarea
unui regulament, nu pentru aprobarea unor proiecte.

D-l consilier Iosub Vasile spune că nu ar trebui să se mai dea bani la
culte, părerea d-lui fiind că de a lungul timpului si istoriei Bisericile au primit
mereu câte ceva: pământuri, păduri, etc.

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 BILBOC MARICEL, 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. 29 din 28 martie 2019 pentru aprobarea
Regulamentului privind acordarea sprijinului financiar, de la bugetul
local  al  UAT  Dolje  ș  ti,  unităţilor  de  cult  de  pe  raza  UAT  Dolje  ș  ti,  
aparţinând cultelor religioase recunoscute din România 

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

Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de   ș  edin  ț  ă  

D-l  consilier  Arcana  Marcel  propune  ca  presedinte   de  şedinţă  a
Consiliului local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ, ce va conduce şedinţele
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consiliului local în perioada aprilie - iunie 2019 pe d-nul consilier  COJOCARU
MARIUS-CLAUDIU. Nu mai sunt alte propuneri.

Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de
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         15
  voturi împotrivă, abţineri     -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 30 din 28 martie 2019 privind alegerea
presedintelui de   ș  edin  ț  ă  

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

Raportul  primarului  privind  starea  economică,  socială    ș  i  de  mediu  a  
comunei Dolje  ș  ti în anul 2018  

Consiliul  local  Doljesti  ia  act  de  materialul  prezentat  de  Primarul
comunei Doljesti, iar d-l primar spune că acest raport va fi afisat si pe site-ul
Primăriei Doljesti.

La punctul ,,Diverse”, d-l consilier Aniculăesei Cătălin aduce în discutie
starea deplorabilă a drumului DJ 207K. D-l primar îi răspunde : ,,chiar astăzi,
28.03. am discutat la Consiliul Judetean despre starea drumului judetean si
sunt promisiuni până la hramul de la Buruienesti, adică 4 mai să fie reparat.
”

D-l consilier Lungu Albert aduce în discutie faptul că ulitele sătesti ar
trebui îndreptate cu un autogreder. Ar fi suficientă o reprofilare făcută cu
autogrederul, nu neapărat si balastarea cu pietris.

D-L  primar  spune  că  în  unele  locuri  trebuie  si  balastare,  ex.
Str.Crângului din Buhonca.

D-l viceprimar, Enache Virgil îi răspunde d-lui consilier că a fost pe toate
ulitele si a făcut o situatie, urmand a se interveni cu lucrări de reprofilare si
acolo unde se impune, balastare.

D-na consilier Mihai Marica-Atena readuce în discutie mizeria, gunoiul
împrăstiat  din jurul  tomberoanelor.  Nu este frumos,  dar  nici  uman să se
trăiască asa. D-l primar îi răspunde că pe 27.03 a.c. a avut întâlnire în cadrul
ADI ECONEAMT. S-au purtat numeroase discutii si din cauza diferentelor de
opinie nu s-a ajuns la nici o întelegere. În comuna Doljesti SC ROSSAL SA a
încheiat  contracte  cu  cetătenii  comunei  ptr  perioada  01.07-31.12.2018.
Pentru cetătenii  care nu au încheiat contact cu ROSSAL,  va trebui  făcută
impunere de compartimentul taxe si impozite locale.

Un exemplu bun este comuna Poienari care nu produce gunoi menajer,
gunoiul menajer este transformat in îngrasamant ptr terenul agricol. Doar
deseurile reciclabile se adună odată pe săptămână de la toti cetătenii, dar
de retinut ca comuna Poienari are doar 1400 locuitori.

Tot d-l primar aduce la cunostinta Consiliului că în luna aprilie, înainte
de Sfintele sarbători  ale Pastelui va fi o actiune de curătenie generală în
comuna Doljești,  actiune în  care  vor  fi  implicati  elevi,  beneficiari  ai  legii
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venitului minim garantat, cetăteni, societăti. Nu mai există un control, omul
ducând  la  tomberon  aproape  orice(ex.  Cadavre  de  animale,  crengi  din
curătarea viei si a copacilor, etc)

D-l  consilier  Iosub Vasile  spune că  trebuie  trecut  cât  mai  repede la
impunerea cetatenilor care nu si-au încheiat contracte cu S.C. ROSSAL, altfel
gunoiul o să sufoce comuna.

D-l primar spune că a fost si Garda de mediu în control si a lasat termen
pentru unele lucruri găsite în neregulă.Poluatorul plăteste, dar mai e mult
până atunci.

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

D-nul preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui Husanu Danut.
D-l Husanu:
,,În luna iunie 2018 am solicitat Consiliului local să-mi spună câti bani

s-au încasat de la terenul  de sport  Buruienesti  si  nici  până acum nu am
primit un răspuns.”

D-l primar îi răspunde că i-a dat răspuns în scris la una din cererile d-
lui Husanu.

D-l Husanu:
,, Deszăpezirea în comuna Doljesti în sezonul rece 2017-2018 s-a făcut

cu trei societăti cu care au fost încheiate contracte.( S.C. CMC CONSTRUCT
SA, S.C.HORLESCU SRL, S.C. DUTU LUCIA SRL) Aceste societăti au respectat
prevederile Legii 64/2008, privind autorizare ISCIR ?”

D-l  primar  răspunde  că  aceste  societăti  au  făcut  lucrari  de
deszăpezire, lucrări care nici acum nu au fost plătite.

D-l Husanu:
,,  Solicit  Consiliului  local  Doljesti  înfiintarea  unui  centru  de

permanentă. Am studiat toată legislatia, am discutat personal cu d-l ministru
RAED ARAFAT si stiu că se poate, legislatia permite.”

D-l consilier Chichirită Cătălin afirmă că dispensarul  Doljesti  intră în
reabilitare si se va face centru de permanentă.

D-l primar spune că a făcut solicitare la Casa de sănătate pentru  un
medic  de  familie  în  satul  Rotunda  si  pentru  înfiintarea  unui  centru  de
permanentă.

D-l Husanu : ,, Am vorbit cu cel putin 30 medici de familie, din care
cinci ar fi dispusi să activeze in centrul de permanentă.

D-na consilier Mihai Marica-Atena spune: ,,De-ar fi eficient acest centru
de permanentă, întrucât este cunoscut cazul unui pacient care a apelat pe
data de 31 decembrie la serviciile centrului de permanentă de la Sagna si nu
a fost primit.  Mai multe persoane si-au exprimat nemultumirea cu privire la
activitatea centrului de permanentă Sagna.”

D-l consilier Chichirită Cătălin completează cu precizarea că există în
zona noastră deja două centre de permanentă, Sagna si Tămăseni, si nu se
vede eficienta lor.

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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