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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 noiembrie  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. 347  din  21  noiembrie  2019  privind  convocarea  Consiliului  local  al
comunei Doljeşti în şedinţă ordinară pe data de 28 noiembrie 2019, conform
art.133,  alin.(1),  art.134,  alin.(3),  lit.(a)  și  alin.(5)  şi  art.136 alin.  (5)   din
Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 

Convocarea  la  şedinţa  ordinară  s-a  făcut  la  data  de  21  noiembrie
2019, prin convocator scris şi telefonic, de către secretarul comunei Doljeşti,
d-na Cezar 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 ABSENT
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  13 consilieri  din   cei  15 consilieri  ce
constituie în prezent consiliul local. 

mailto:primcomdoljesti@yahoo.com
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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 . 

Totodată,  d-na  secretar  reaminteste   membrilor  Consiliului  local
prevederile art.228 din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ.

D-nul TAMAS SERGIU preşedintele de şedinţă ales pentru a conduce
lucrările  şedinţelor în perioada octombrie-decembrie 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 noiembrie 2019;

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unor cheltuieli din
bugetul local,  pentru  acordarea „Diplomei de Onoare” şi a unui premiu în
bani familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă;

4.  Proiect  de  hotărâre  privind  scoaterea  din  evidenţa  fiscală  a
persoanelor  aflate în  stare de insolvabilitate  din  comuna Doljești,  județul
Neamț;

5.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  măsuri  pentru
colectarea selectivă a deseurilor în cadrul Primăriei comunei Doljești, județul
Neamț;

6.  Proiect  de hotărâre privind valorile impozabile,  impozitele,  taxele
locale  și  alte  taxe  asimilate  acestora  precum  și  amenzile  aplicabile  în
comuna Doljești, județul Neamț în anul 2020;

7. Proiect de hotărâre referitor la modificarea și completarea H.C.L. nr.
43 din 30.11.2005 privind înființarea, organigrama  și numărul de personal
ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, comuna Doljești, județul
Neamț;

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a
gestiunii  serviciilor  publice  de  alimentare  cu  apă  și  de  canalizare  nr.
48/2009, prin Actul Adițional nr. 33;

9.  Proiect de hotărâre privind  instituirea  unor facilități   fiscale  si
aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare
principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local
de catre contribuabilii de pe raza comunei   Doljesti;

10. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 9 din 31 ianuarie
2018 privind atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune
a  gestiunii  unor  activități  componente  ale  serviciului  de  salubrizare  a
unităților  administrativ-teritoriale  membre  ale  Asociației  de  Dezvoltare
Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 2, județul Neamț.

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 ordinare.
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H O T  Ă  R Â R E  A nr.  95  din  28 noiembrie   2019  privind
aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 28 noiembrie
2019

Se propune totodată aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de 31.10.2019.

Voturi pentru 13 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
31.10.2019, iar consiliul local a adoptat:

H O T  Ă  R  Â R  E  A  nr. 96 din  28  noiembrie   2019    privind  
aprobarea procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local
al comunei Doljeşti

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  TAMAS  SERGIU,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  efectuării  unor  cheltuieli  din
bugetul local,  pentru  acordarea „Diplomei de Onoare” şi a unui premiu în
bani familiilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
Mai adaugă că 8 familii au depus actele doveditoare, conform articolului 2
din proiectul de hotărâre.

Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de
către  toate comisiile de specialitate ale Consiliului local.

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

prezenţi.
D-nul preşedinte de şedinţă TAMAS SERGIU, anunţă rezultatul votului:

  voturi  pentru         13
  voturi împotrivă, abtineri   -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O  T  Ă  R  Â  R  E  A  nr.  97  din  28  noiembrie   2019  privind
aprobarea  efectuării  unor  cheltuieli  din  bugetul  local,   pentru
acordarea „Diplomei de Onoare” şi a unui premiu în bani familiilor
care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  TAMAS  SERGIU,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenţa fiscală a persoanelor
aflate în stare de insolvabilitate din comuna Dolje  ș  ti, jude  ț  ul Neam  ț     

D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
Mai adaugă că inspectorul din compartimentul taxe si impozite a prezentat
în sedinta comisiilor lista persoanelor aflate în stare de insolvabilitate.

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

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

D-nul preşedinte de şedinţă TAMAS SERGIU, anunţă rezultatul votului:
  voturi  pentru         13
  voturi împotrivă, abtineri   -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O  T  Ă  R  Â  R  E  A  nr.  98  din  28  noiembrie   2019  privind
scoaterea  din  evidenţa  fiscală  a  persoanelor  aflate  în  stare  de
insolvabilitate din comuna Dolje  ș  ti, jude  ț  ul Neam  ț  

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  TAMAS  SERGIU,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  măsuri  pentru
colectarea selectivă a deseurilor în cadrul Primăriei comunei Dolje  ș  ti, jude  ț  ul  
Neam  ț  

D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
Mai adaugă că prin Legea 132 din 2010 cu privire la colectarea selectivă a
deşeurilor  toate instituţiile  publice au obligaţia  să implementeze,  cât mai
rapid, un plan de colectare a deşeurilor sortate în cadrul instituţiilor publice,
acest act normativ fiind un prim pas, orientat spre a educa şi a conştientiza,
angajaţii  instituţiilor  publice,  dar  şi   cetăţenii,  cu  privire  la  importanţa
reciclării deşeurilor.

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

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

prezenţi.
D-nul preşedinte de şedinţă TAMAS SERGIU, anunţă rezultatul votului:

  voturi  pentru         13
  voturi împotrivă, abtineri   -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O  T  Ă  R  Â  R  E  A  nr.  99  din  28  noiembrie   2019  privind
aprobarea  Planului  de  măsuri  pentru  colectarea  selectivă  a
deseurilor în cadrul Primăriei comunei Dolje  ș  ti, jude  ț  ul Neam  ț  

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  TAMAS  SERGIU,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind valorile impozabile, impozitele, taxele locale
ș  i  alte  taxe  asimilate  acestora  precum    ș  i  amenzile  aplicabile  în  comuna  
Dolje  ș  ti, jude  ț  ul Neam  ț   în anul 2020  

D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
D-l primar spune că proiectul , cât si tabloul au fost afisate pe site-ul

primariei si că în conformitate cu art. 491  alin.(1) din Legea nr.227/2015 cu
modificările  și  completările  ulterioare  propune  spre  aprobare  consiliului
local indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2020, față de anul
2019, cu rata inflației   care  este  în procent de 4,6 %. Pentru plata cu
anticipaţie, până la 31 martie a impozitului datorat  pentru  întregul an la
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clădiri, teren şi  mijloacele de transport se poate acorda bonificaţie de până
la 10%.

Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de
către  toate comisiile de specialitate ale Consiliului local.

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

prezenţi.
D-nul preşedinte de şedinţă TAMAS SERGIU, anunţă rezultatul votului:

  voturi  pentru         13
  voturi împotrivă, abtineri   -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 100 din 28 noiembrie  2019 privind valorile
impozabile, impozitele, taxele locale   ș  i alte taxe asimilate acestora  
precum   ș  i amenzile aplicabile în comuna Dolje  ș  ti, jude  ț  ul Neam  ț   în  
anul 2020

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  TAMAS  SERGIU,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre referitor la modificarea   ș  i completarea H.C.L. nr. 43  
din 30.11.2005 privind înfiin  ț  area, organigrama    ș  i numărul de personal ale  
Serviciului  Voluntar  pentru  Situa  ț  ii  de  Urgen  ț  ă,  comuna  Dolje  ș  ti,  jude  ț  ul  
Neam  ț  

D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de

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

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

prezenţi.
D-nul preşedinte de şedinţă TAMAS SERGIU, anunţă rezultatul votului:

  voturi  pentru         13
  voturi împotrivă, abtineri   -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 101 din 28 noiembrie  2019 referitor la
modificarea    ș  i  completarea  H.C.L.  nr.  43  din  30.11.2005  privind  
înfiin  ț  area,  organigrama    ș  i  numărul  de  personal  ale  Serviciului  
Voluntar pentru Situa  ț  ii de Urgen  ț  ă, comuna Dolje  ș  ti, jude  ț  ul Neam  ț  

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  TAMAS  SERGIU,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de  hotărâre  privind  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. 33  

D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
Prin Hotărârea de Consiliu Local a comunei BOTEȘTI nr. 68/25.09.2019, a
fost aprobată delegarea gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și
de canalizare către S.C. APAVITAL SA IASI . 
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Conform prevederilor  Statutului ARSACIS și cu respectarea prevederilor
Hotărârii  de  Guvern  nr.  855/2008  pentru  aprobarea  actului  constitutiv  –
cadru şi a statutului – cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu
obiect  de  activitate  serviciile  de  utilităţi  publice,  cu  modificările  și
completările ulterioare , prin art.13 din Statut se prevede faptul că ,,orice
unitate administrativ teritorială care devine membru al Asociației acceptă în
totalitate  prevederile  prezentului  statut  și  deleagă  gestiunea  Serviciului
operatorului, prin act adițional la contractul de delegare, ce va fi semnat de
Asociație în numele și pe seama unității administrativ teritoriale respective.”

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

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

prezenţi.
D-nul preşedinte de şedinţă TAMAS SERGIU, anunţă rezultatul votului:

  voturi  pentru         13
  voturi împotrivă, abtineri   -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă  R Â R E  A nr.  102  din  28 noiembrie   2019  privind
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. 33  

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  TAMAS  SERGIU,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de  hotărâre  privind   instituirea   unor  facilită  ț  i   fiscale   si  
aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare
principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local
de catre contribuabilii de pe raza comunei   Doljesti

D-l  primar  prezintă  temeiul  legal  cât  si  proiectul  de  hotărâre  pe
articole.Promovarea acestui proiect are la bază prevederile O.G. NR. 6/2019
privind instituirea unor  facilități fiscale, care conferă, potrivit prevederilor
art. 32 posibilitatea Consiliului Local de a stabili pintr-o hotărâre procedura
de  anulare  a  accesoriilor  aferente   obligațiilor  bugetare  restante  la
31.12,2018 inclusiv,  datorate bugetului  locol  de către contribuabilii  de pe
raza administrativ –teritorială a comunei Doljesti.

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

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

prezenţi.
D-nul preşedinte de şedinţă TAMAS SERGIU, anunţă rezultatul votului:

  voturi  pentru         13
  voturi împotrivă, abtineri   -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:
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H O T Ă  R Â R E  A nr.  103  din  28 noiembrie   2019  privind
instituirea   unor  facilită  ț  i   fiscale   si  aprobarea  procedurii  de  
anulare  a  accesoriilor  aferente  obligatiilor  bugetare  principale
restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de
catre contribuabilii de pe raza comunei   Doljesti

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  TAMAS  SERGIU,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  H.C.L.  nr.  9  din  31  ianuarie
2018 privind atribuirea   ș  i încheierea contractului Delegarea prin concesiune  
a  gestiunii  unor  activită  ț  i  componente  ale  serviciului  de  salubrizare  a  
unită  ț  ilor  administrativ-teritoriale  membre  ale  Asocia  ț  iei  de  Dezvoltare  
Intercomunitară ”ECONEAM  Ț  ”, din Zona 2, jude  ț  ul Neam  ț  

D-l primar prezintă temeiul legal, proiectul de hotărâre pe articole, cât
si anexa cu tarifele noi. Adaugă că acest proiect de hotărâre a mai fost pe
ordinea de zi, dar asa cum se stie a fost respins în unanimitate de consilierii
prezenti  si  consideră  că  si-a  făcut  datoria  prin  initierea  proiectului  de
hotărâre  la  acel  moment.  Prezintă  adresa  Gărzii  de  Mediu  ,Comisariatul
Neamt  privind  legislatia  încălcată  prin  neaprobarea  acestui  proiect  de
hotărâre.

D-l  consilier  Arcana Marcel  spune că  a  fost  respins  la  acel  moment
proiectul de hotărâre, întrucât tarifele sunt prea mari.

D-na consilier Andries Daniela întreabă dacă d-l primar garantează că în
sedinta  ordinară  din  luna  decembrie  va  fi  pe  ordinea  de  zi  proiectul  de
hotărâre privind trecerea de la tarif la taxă de salubrizare.

D-l primar răspunde că sigur în luna decembrie va fi acest proiect de
hotărâre pe ordinea de zi. Mai adaugă că persoanele care nu si-ai încheiat
contract cu ROSSAL pentru anul 2018 vor fi încasati cu taxă specială; sunt
persoane  care  nici  în  cursul  acestui  an,  2019,  nu  au  încheiat  contracte.
Aceste persoane la începutul anului 2020 vor fi somate pentru plata taxei
speciale.

D-l  primar:  ,,Începând  cu  ianuarie  2020  vom  intra  pe  taxă  de
salubrizare si vom desfiinta platformele, iar colectarea gunoiului menajer si
cel reciclabil se va face din poartă în poartă.”

D-l consilier Aniculăesei Cătălin aduce în discutie problema accesului
masinilor ROSSAL pe ulitele înguste.

D-l consilier Arcana Marcel întreabă dacă nu s-ar putea echilibra suma
ce  mai  trebuie  achitată   către  ROSSAL  raportat  la  cantitatea  de  gunoi
colectată.

D-l  consilier Cojocaru  Marius-Claudiu  spune că nu crede acest  lucru,
întrucât tariful este stabilit pe persoană.

D-l primar propune Consiliului local să se întrunească în săptămâna ce
urmează, pe comisii de specialitate, să construiască un proiect de hotărâre
cu taxă salubrizare, colectare din poartă în poartă, etc..

 D-l consilier Iosub Vasile consideră că după trecerea la colectarea taxă
si din poartă în poartă se va arunca din nou gunoi peste tot.

D-l  primar  răspunde  că  nu  crede  acest  lucru,  întrucât  amenzile  pe
mediu sunt extrem de mari.

D-l consilier Arcana Marcel adaugă că sistemul de supraveghere care se
intentionează a se achizitiona si  implementa în anumite puncte din satele
comunei va fi de ajutor, adică cetătenii vor fi rezervati să arunce ptr că vor fi
usor de găsit vinovatii.
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D-l primar adaugă că o problemă vor fi reziduurile din constructii. 
D-l consilier Chichirită Cătălin consideră că persoanele sau societătile

care le vor produce trebuie obligatoriu să le predea la operatorul regional,
evident contra cost. 

D-l primar spune că aceste reziduuri (din constructii) pot fi reciclate, un
exemplu de activitate economică pentru cine este interesat.

Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de
către  toate comisiile de specialitate ale Consiliului local Doljesti.

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

prezenţi.
D-nul preşedinte de şedinţă TAMAS SERGIU, anunţă rezultatul votului:

  voturi  pentru         13
  voturi împotrivă, abtineri   -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă  R Â R E  A nr.  104  din  28 noiembrie   2019  privind
modificarea H.C.L. nr. 9 din 31 ianuarie 2018 privind atribuirea    ș  i  
încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor
activită  ț  i  componente  ale  serviciului  de  salubrizare  a  unită  ț  ilor  
administrativ-teritoriale  membre  ale  Asocia  ț  iei  de  Dezvoltare  
Intercomunitară ”ECONEAM  Ț  ”, din Zona 2, jude  ț  ul Neam  ț  

D-nul preşedinte de şedinţă  TAMAS SERGIU  declară închise lucrările
actualei şedinţe.

Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal.
  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
       TAMAS SERGIU                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
DOLJESTI,

MIHAELA CEZAR

                                                                                                                   Red./Proc.
C.M.

Ex.1; Ds. Şed.CLD.
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