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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 30 mai   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. 140 din 25 mai  2019 privind convocarea Consiliului  local al comunei
Doljeşti în şedinţă ordinară pe data de 30 mai   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 25 mai  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  ABSENT
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  consilieri  din  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   solicitările
cetătenilor  HUSANU DĂNUT,  ANTAL  MATIA  si  BLAJ  IOAN FLORIN  de  a  se
adresa  Consiliului  local  Doljesti,  asa  cum il  indreptateste  legea.  Consiliul
local ia act de solicitarea celor mai sus mentionati.

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  viceprimar,  Enache  Virgil  ,  împuternicit  fiind  de  d-l  primar
retrage  de  pe  ordinea  de  zi  proiectul  de  hotărâre  privind  avizarea
Regulamentului  Serviciului Public de Salubrizare a localităților din Județul
Neamț.

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 30 mai 2019;

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

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  angajării  unui  Birou  de
Avocatură în vederea reprezentării în justiție  și apărării intereselor Unității
Administrativ-Teritoriale  Comuna  Doljești,  Primăriei  comunei  Doljești,
Consiliului Local al comunei Doljești, Comisiei Locale de Fond Funciar Doljești
în  procesele  în  care  acestea  sunt  parte,  aflate  pe  rolul  instanțelor  de
judecată;

4.  Proiect  de  hotărâre  privind  avizarea  Regulamentului   Serviciului
Public de Salubrizare a localităților din Județul Neamț;

5. Proiect de hotărâre privind inventarierea materiei impozabile pentru
anul fiscal 2019;

6.  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 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. 42 din 30 mai 2019 privind aprobarea

ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 30 mai 2019
Se propune totodată aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a

Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de 23.04.2019.
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Voturi pentru 14 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
23.04.2019, iar consiliul local a adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 43 din 30 mai 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 angajării unui Birou de Avocatură
în  vederea  reprezentării  în  justi  ț  ie    ș  i  apărării  intereselor  Unită  ț  ii  
Administrativ-Teritoriale  Comuna  Dolje  ș  ti,  Primăriei  comunei  Dolje  ș  ti,  
Consiliului Local al comunei Dolje  ș  ti, Comisiei Locale de Fond Funciar Dolje  ș  ti  
în  procesele  în  care  acestea  sunt  parte,  aflate  pe  rolul  instan  ț  elor  de  
judecată

D-l viceprimar solicită d-nei secretar să prezinte proiectul de hotărâre.
D-na secretar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.

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

D-l consilier Lungu Albert întrebă dacă au fost si alte oferte de la birouri
de avocatură.D-l viceprimar îi răspunde că nu stie dacă există sau nu.

Supus  la  vot  proiectul  este  aprobat  cu  8  voturi  pentru  si  6  voturi
impotrivă.

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU MARIUS-CLAUDIU,  anunţă
rezultatul votului:

  voturi  pentru         8
  voturi împotrivă,    6

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 44 din 30 mai 2019 privind aprobarea
angajării unui Birou de Avocatură în vederea reprezentării în justi  ț  ie  
ș  i  apărării  intereselor  Unită  ț  ii  Administrativ-Teritoriale  Comuna  
Dolje  ș  ti,  Primăriei  comunei  Dolje  ș  ti,  Consiliului  Local  al  comunei  
Dolje  ș  ti,  Comisiei  Locale  de Fond Funciar  Dolje  ș  ti  în  procesele  în  
care acestea sunt parte, aflate pe rolul instan  ț  elor de judecată  

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

Proiect  de  hotărâre  privind  inventarierea  materiei  impozabile  pentru
anul fiscal 2019

D-l viceprimar prezintă 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  activităţi  social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate,
familie, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport si de către
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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         14
  voturi împotrivă, abţineri     -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 45 din 30 mai 2019 privind inventarierea
materiei impozabile pentru anul fiscal 2019

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  viceprimar 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
către  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  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  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. 46 din 30 mai 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-nei Antal Matia.
D-na Antal Matia:
1.Care sunt realizările voastre fată de promisiunile făcute cetătenilor?
D- viceprimar răspunde că nu s-au făcut doar promisiuni; în momentul

de fată s-au încheiat lucrările de extindere a retelei de apă si canalizare, se
lucrează  la  căminul  cultural,  la  grădinită,  si  la  autorizarea  proiectului  de
infiintare sistem de gaze naturale in comuna Doljesti.

D-na  Antal  solicită  reglementarea  situatiei  căminului  cultural  din
Buruienesti.

2.Terenul scolii de la corpul C Buruienesti cine l-a vândut?
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D-l  consilier  Iosub  Vasile  răspunde  că  acel  teren  de  care  se  face
vorbire a fost dat la loc de casă pe vremea primarului Petrovici, pe timpul lui
Ceausescu.

D-l consilier Cojocaru Claudiu răspunde că Consiliul local nu are nici o
legătură cu vanzarea terenului de la scoală.

D-l consilier Amariei Viorel consideră că d-na Antal Matia ar trebui să
facă o solicitare scrisă, întrucât d-l primar nu este prezent si nu poate da
răspunsuri întrebărilor dumneaei.

D-l consilier Chichirită Cătălin-Paul spune că Consiliul  local nu are o
evidentă a terenurilor vândute de-a lungul timpului.

D-l  Blaj  Ioan  Florin  aduce  la  cunostintă  Consiliului  local  că  familia
Dorcu Sorin a construit gardul iesind pe domeniul public al comunei Doljesti,
adică ,,a iesit cu gardul în drum”.

D-l viceprimar îi solicită să lase o cerere scrisă cu ceea ce a afirmat în
Consiliul local.

D-l Husanu Danut:
1.Problema Căminului  cultural  Buruienesti:  dacă anul  acesta  se  vor

face interventii la clădire.
D-l consilier Cojocaru Claudiu îi răspunde că contractul încheiat cu d-l Păulet
a expirat si în următoarea sedintă se va discuta ce se va face cu această
clădire.

D-l consilier Arcana Marcel, în calitate de presedinte al comisiei pentru
activităţi  social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate,  familie,  muncă  şi
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport spune că va discuta acest
aspect în sedinta comisiei.  

2.  Revine cu solicitarea către Consiliul  local  de a aproba înfiintarea
unui centru de permanentă. Este mare nevoie de acest centru.

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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