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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 septembrie  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. 256  din  24  septembrie   2019  privind  convocarea  Consiliului  local  al
comunei  Doljeşti  în  şedinţă  ordinară  pe  data  de  30  septembrie   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  24 septembrie
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 9,00. 

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  ABSENT
5. ARCANA MARCEL  PREZENT
6. BILBOC MARICEL PREZENT
7. CADAR EMIL PREZENT
8. CHICHIRIŢĂ CĂTĂLIN- PAUL ABSENT
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  13  consilieri  din  cei  15  consilieri  ce
constituie în prezent consiliul local.

mailto:primcomdoljesti@yahoo.com
http://www.primariadoljesti.ro/


P
a
g
e
9

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  IOSUB VASILE  preşedintele de şedinţă ales pentru a conduce
lucrările şedinţelor în perioada iulie - septembrie 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 septembrie  2019;

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

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   actualizării,  modificării  și
completării  Actului  Constitutiv  și  a  Statutului  Asociației  Regionale  a
Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS;

4. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special in vederea
exprimarii  votului in AGA ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea si
completarea  Actului  Constitutiv  si  a  Statutului  Asociatiei  Regionale  a
Serviciilor de Apa Canal Iasi –ARSACIS;

5.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  structurii  organizatorice  a
funcţiilor publice locale;

6.  Proiect  de  hotărâre  privind  utilizarea  de  teren  apartinând
domeniului public al comunei Doljești în lungime totală de 1650 mp cablu
subteran în vederea realizării lucrării ,,Buclare LEA 20 KV derivația Strunga
din LEA Târgu Frumos Miclăușeni cu LEA 20 KV derivația Doljești din LEA 20
KV Roman Laminor Slobozia”;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe
anul 2019 și modificarea listei de investiții;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea lotizării unui teren apartinând
domeniului public al comunei Doljești;

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

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.

11. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
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.
H O T Ă R Â R E A nr.  74 din 30 septembrie  2019 privind

aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei  ordinare  din  data  de  30
septembrie  2019
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Se  propune  totodată  aprobarea procesului-verbal  al  şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de 16.09.2019.

Voturi pentru 13 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
16.09.2019, iar consiliul local a adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 75 din 30 septembrie  2019    privind  
aprobarea procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului
Local al comunei Doljeşti

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  IOSUB  VASILE,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de  hotărâre  privind   aprobarea   actualizării,  modificării    ș  i  
completării  Actului  Constitutiv    ș  i  a  Statutului  Asocia  ț  iei  Regionale  a  
Serviciilor de Apă Canal Ia  ș  i-ARSACIS  

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

D-l  primar  mai  spune  că  acest  proiect  de  hotărâre  are  la  bază
solicitarea din adresa  Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă  Canal Iaşi-
ARSACIS, înregistrată la sub nr.899/13.08.2019 si conform dispozițiilor art.
129, alin. 2, lit. „d”  și alin 7, lit. „n” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,  în  exercitarea  atribuțiilor  privind  gestionarea  serviciilor
publice din subordine, consiliul local asigură, potrivit competențelor sale și în
condițiile  legii,  cadrul  necesar  pentru  furnizarea serviciilor  comunitare  de
utilitate publică de interes local.

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

prezenţi.
D-nul preşedinte de şedinţă IOSUB VASILE, 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.  76  din  30 septembrie   2019  privind
aprobarea  actualizării, modificării   ș  i completării Actului Constitutiv  
ș  i a Statutului Asocia  ț  iei Regionale a Serviciilor de Apă Canal Ia  ș  i-  
ARSACIS

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  IOSUB  VASILE,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi::

Proiect  de hotărâre privind acordarea mandatului  special  in  vederea
exprimarii  votului in AGA ARSACIS referitor la actualizarea, modificarea si
completarea  Actului  Constitutiv  si  a  Statutului  Asociatiei  Regionale  a
Serviciilor de Apa Canal Iasi –ARSACIS

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  toate comisiile de specialitate ale Consiliului local Doljesti.
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D-l  primar  mai  spune  că  acest  proiect  de  hotărâre  are  la  bază
solicitarea din adresa  Asociaţiei Regionale a Serviciilor de Apă  Canal Iaşi-
ARSACIS, înregistrată la sub nr.899/13.08.2019 si conform dispozițiilor art.
129, alin. 2, lit. „d”  și alin 7, lit. „n” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ,  în  exercitarea  atribuțiilor  privind  gestionarea  serviciilor
publice din subordine, consiliul local asigură, potrivit competențelor sale și în
condițiile  legii,  cadrul  necesar  pentru  furnizarea serviciilor  comunitare  de
utilitate publică de interes local.

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

prezenţi.
D-nul preşedinte de şedinţă IOSUB VASILE, 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.  77  din  30 septembrie   2019  privind
acordarea mandatului special in vederea exprimarii votului in AGA
ARSACIS  referitor  la  actualizarea,  modificarea  si  completarea
Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei Regionale a Serviciilor
de Apa Canal Iasi –ARSACIS

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  IOSUB  VASILE,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  structurii  organizatorice  a
funcţiilor publice locale

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  toate comisiile de specialitate ale Consiliului local Doljesti.
D-l  primar  mai  spune  că  acest  proiect  de  hotărâre  are  la  bază

prevederile art.611 alin. (1-2) din OUG nr. 57/2019 - Codul administrativ:,,
(1)  Autorităţile publice locale au obligaţia ca în termen de maximum 120 de
zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a VI-a să aprobe structura
organizatorică prin care se stabileşte funcţia publică specifică de secretar
general  al  unităţii/subdiviziunii  administrativ-teritoriale,  prin  transformarea
funcţiei  publice  generale  de  secretar  al  unităţii  administrativ-  teritoriale,
respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale.”.

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

prezenţi.
D-nul preşedinte de şedinţă IOSUB VASILE, 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.  78  din  30 septembrie   2019  privind
aprobarea structurii organizatorice a funcţiilor publice locale

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  IOSUB  VASILE,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:
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Proiect de hotărâre privind utilizarea de teren apartinând domeniului
public al comunei Dolje  ș  ti în lungime totală de 1650 mp cablu subteran în  
vederea  realizării  lucrării  ,,Buclare  LEA  20  KV  deriva  ț  ia  Strunga  din  LEA  
Târgu  Frumos Miclău  ș  eni  cu  LEA 20  KV deriva  ț  ia  Dolje  ș  ti  din  LEA 20 KV  
Roman Laminor Slobozia”;

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

D-l  primar  mai  spune  că  acest  proiect  de  hotărâre  are  la  bază
solicitarea  S.C.  EXIMPROD  GRUP  SA   pentru  DELGAZ  GRID  S.A.  Mureș
înregistrată  la  Primăria  comunei  Doljești  sub  nr.8356  din  26.08.2019  în
vederea executării  lucrării  ,,Buclare LEA 20 KV derivația  Strunga din LEA
Târgu  Frumos Miclăușeni  cu  LEA 20  KV derivația  Doljești  din  LEA 20 KV
Roman  Laminor  Slobozia”,  si  solicită  acordul  Consiliului  local  utilizarea
terenului din domeniul public pentru amplasarea a trei stîlpi de distributie
energie electrică. Instalatiile electrice nu asigură posibilităti de preluare prin
manevre  consumatorilor  alimentati  din  acestea,  situatie  în  care  durata
manevrelor programate si duratele de realimentare a consumatorilor în caz
de defectiune pot afecta negativ indicatorii de performantă ai serviciului de
distributie si costuri de operare suplimentare.

D-l consilier Amariei Viorel subliniază că aceste îmbunătătiri în sistemul
de alimentare cu energie electrică a comunei Doljesti nu se văd.

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

prezenţi.
D-nul preşedinte de şedinţă IOSUB VASILE, 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.  79  din  30 septembrie   2019  privind
utilizarea de teren apartinând domeniului public al comunei Dolje  ș  ti  
în lungime totală de 1650 mp cablu subteran în vederea realizării
lucrării ,,Buclare LEA 20 KV deriva  ț  ia Strunga din LEA Târgu Frumos  
Miclău  ș  eni  cu LEA 20 KV deriva  ț  ia Dolje  ș  ti  din LEA 20 KV Roman  
Laminor Slobozia”

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  IOSUB  VASILE,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul
2019   ș  i modificarea listei de investi  t  ii  

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

D-l primar mai spune că s-au primit 300 mii lei de la Consiliul Judetean
Neamț din  cotele  defalcate  din  impozitul  pe  venit,  conform  adresei
nr.19913/26.09.2019, sumă aprobată prin H.C.J.  nr.  208 din 26.09.2019 si
suma de 1  mii  lei  conform adresei  nr.14660  din  20.09.2019  a  Institutiei
Prefectului-  județul Neamț prin care se transmite alocarea unei  sume din
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Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe
anul 2019, pentru UAT-urile afectate de  calamitățile naturale aprobate prin
H. G. nr. 688/2019.

În  ce  priveste  lista  de  investitii  se  adaugă  bransament  la  Gradinita
nouă, copertină cauciucată ptr. scena mobilă.

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

prezenţi.
D-nul preşedinte de şedinţă IOSUB VASILE, 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.  80  din  30 septembrie   2019  privind
aprobarea rectificării  bugetului  local  pe anul  2019    ș  i  modificarea  
listei de investi  ț  ii  

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  IOSUB  VASILE,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  lotizării  unui  teren apartinând
domeniului public al comunei Dolje  ș  ti   

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

D-l  primar  spune  că  acest  proiect  de  hotărâre  vine  drept  urmare
solicitării  unui  doctor  stomatolog  privind  închirierea  unui  spatiu  situat  în
Centru de promovare a  sănătății Buruienești pentru a deschide un cabinet
stomatologic.  Tinând  cont  de  prevederile  Codului  administrativ  pentru  a
concesiona unul din elemente este extrasul de carte funciară, apoi caiet de
sarcini, studiu de oportunitate. În vederea dezmembrării suprafeţei de teren
situată în intravilanul localității Buruienești, comuna Doljești în suprafață de
2.525 mp, se propune lotizarea astfel:

- Lot 1 în suprafaţă de 1.500 mp;
- Lot 2 în suprafaţă de 722 mp;
- Lot 3 în suprafaţă de 303 mp;
 Lotul  1  în  suprafață  de  1.500  m.p.  este  aferent  construcției

Centru de promovare a  sănătății Buruienești, care este construită conform
autorizației nr.22 din 5 august 2005, cu o suprafață construită de 177 m.p., și
două anexe C4 = 65 m.p și respectiv C5 = 13 m.p;

 Lotul  2  în  suprafață de  722 m.p.  pe  care  se  află  construcția
Căminului cultural Buruienești  format din C1 cu o suprafață construită de
316 m.p., și C2( extindere) cu o suprafață construită de 171 m.p.;

 Lotul  3  cu  o  suprafață de  303 m.p.,  dat  în  folosință gratuită
conform Contractului nr. 897 din 31.08.2004 încheiat între Comuna Doljești și
Asociația caritabilă ’’FIICELE MILOSTIVIRII  ȘI ALE CRUCII’’  pe care se află o
construcție  în  suprafață  de  78,68  m.p.,  conform autorizație  de  construire
nr.36 din 26.11.2004.

In ce priveste situatia Căminului cultural Buruienești  cu sigurantă se va
ajunge în instantă.
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D-l  consilier  Amariei  Viorel  spune  că  lucrurile  trebuie  făcute  cu
respectarea  prevederilor  legale,  astfel  încât  Consiliul  local  să  nu  aibă
probleme în instantă.

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

prezenţi.
D-nul preşedinte de şedinţă IOSUB VASILE, 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.  81  din  30 septembrie   2019  privind
aprobarea  lotizării  unui  teren  apartinând  domeniului  public  al
comunei Dolje  ș  ti  

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  IOSUB  VASILE,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului  Serviciului Public
de Salubrizare a localită  ț  ilor din 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  toate comisiile de specialitate ale Consiliului local Doljesti.
D-l  primar adaugă:  ,,În  prezent activitatea de salubrizare a Județului

Neamț se  desfășoară  conform  Regulamentului   Serviciului  Public  de
Salubrizare  a  localităților  din  Județul  Neamț,  aprobat  prin  Hotărârea
Consiliului  Local  al  comunei  Doljești  nr.60/2015,  precum  și  de către  toate
unitățile  administrativ-teritoriale  din  județ,  respectiv  de  Asociația  de
Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” din care fac parte toate cele 84 de
unități  administrativ-  teritoriale  din  județ,  prin  hotărârile  autorităților  lor
deliberative.

Acest  regulament  a  fost  adoptat  în  conformitate  cu  prevederile
Ordinului  președintelui  AN.R.S.C.  nr.  82/2015,  stabilind  cadrul  legal  unitar,
privind organizarea și funcționarea serviciului public de salubrizare la nivelul
Județului Neamț.

Prin art.  III  din Legea nr. 32/2019 de aprobare a O.U.G. nr.  74/2018
pentru  modificarea  şi  completarea  Legii  nr.  211/2011  privind  regimul
deşeurilor,  a  Legii  nr.  249/2015  privind  modalitatea  de  gestionare  a
ambalajelor  şi  a  deşeurilor  de  ambalaje  şi  a  Ordonanţei  de  urgenţă  a
Guvernului  nr.  196/2005  privind  Fondul  pentru  mediu  s-au  impus
următoarele: consiliile judeţene/consiliile locale au obligaţia de a se asigura
că asociaţiile de dezvoltare intercomunitare… care au contracte de delegare
a gestiunii  serviciului  de salubrizare încheiate anterior  intrării  în vigoare a
prezentei ordonanţe de urgenţă şi operatorii de salubrizare cu care acestea
au  contractele  încheiate  respectă  prevederile  Legii  nr.  211/2011  privind
regimul  deşeurilor,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,
precum şi  ale  legislaţiei  în  domeniul  concurenţei,  începând cu  data  de  1
ianuarie 2019, dar nu mai târziu de data de 30 iunie 2019. Art. 17 din Legea
nr. 211/2011, astfel cum a fost modificat prin O.U.G. nr. 74/2018 stipulează:
(1)  Autorităţile  administraţiei  publice  locale  ale  unităţilor  administrativ-
teritoriale  sau,  după  caz,  subdiviziunile  administrativ-teritoriale  ale
municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora,
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au următoarele  obligaţii:  … d)  să  stabilească  şi  să  includă  în  caietele  de
sarcini, în contractele de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare şi în
regulamentele  serviciului  de  salubrizare  indicatori  de  performanţă  pentru
fiecare  activitate  din  cadrul  serviciului  de  salubrizare,  care  să  cuprindă
indicatorii prevăzuţi în anexa nr. 7, astfel încât să atingă începând cu anul
2020  obiectivele  de  reciclare  prevăzute  la  lit.  b),  şi  penalităţi  pentru
nerealizarea lor.

În acest context, a fost elaborat un nou Regulament al Serviciului Public
de Salubrizare a localităților din Județul Neamț, cu respectarea dispozițiilor
Ordinului președintelui AN.R.S.C. nr. 82/2015.Asadar d-nul primar precizează
că nu ar fi nici un impediment în ce priveste avizarea acestui regulament de
salubrizare.

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

prezenţi.
D-nul preşedinte de şedinţă IOSUB VASILE, 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.  82  din  30 septembrie   2019  privind
avizarea  Regulamentului   Serviciului  Public  de  Salubrizare  a
localită  ț  ilor din Jude  ț  ul Neam  ț  

D-na consilier Agu Doina solicită să se retragă de la lucrările sedintei
întrucât trebuie să ajungă urgent la locul de muncă.

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  IOSUB  VASILE,  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 si
referatul de aprobare al proiectului de hotărâre.

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

D-l  primar solicită  d-nei  secretar  să citească notificarea înaintată de
ROSSAL către A.D.I. ECONEAMT nr.3308 din 26.08.2019.

D-l  primar  explică  care  ar  fi  avantajele  si  dezavantajele  privind
aplicarea  tarifului,  respectiv  a  taxei.  Apoi,  mai  spune  că  în  lunile  iulie  si
august cantitatea de deseuri ridicată din comună s-a dublat comparativ cu
lunile  anterioare,  concluzia  fiind că si  cetătenii  care locuiesc în  afara  tării
produc gunoi atunci când revin acasă.Subliniază faptul că dacă Consiliul local
nu ia această hotărâre se riscă actionarea în instantă.

D-l consilier Lungu Albert spune că operatorul ROSSAL va veni în viitor
cu  alte  majorări  ale  tarifelor,  iar  Consiliul  local  ce  va  face,  va  aproba  în
continuare aceste majorări? Ce vor face cetătenii comunei?

D-l consilier Amariei Viorel completează: Sarcina de plată este foarte
mare, iar operatorul tot majorează preturi!
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D-l consilier Lungu Albert propune să se facă un proiect de hotărâresi
să se treacă la taxă, să se stabilească cum see va proceda în anul următor.

D-l primar spune că în luna noiembrie vor trebui să se aprobe taxele si
impozitele pentru anul 2020. 

D-na consilier Andries Daniela propune ca trecerea la taxă să se facă
cât mai repede.

D-l  viceprimar,  Enache  Virgil  si  d-l  consilier  Arcana  Marcel  spun  că
pentru  anul  2019  majoritatea  cetătenilor  din  comună  au  deja  contracte
încheiate cu operatorul ROSSAL, unii achitându-si obligatiile până la sfârsitul
anului 2019.

D-l consilier Amariei Viorel conclude că ,, suntem într-un cerc din care
greu putem iesi.”

D-l  primar adaugă că nici  dumnealui  nu-I  convin aceste majorări  ale
tarifelor.

D-l viceprimar, Enache Virgil  si d-na consilier Andries Daniela propun
trecerea la taxă din luna octombrie a anului 2019.

D-l consilier Iosub Vasile propune colegilor din consiliu să voteze pentru
anul 2019 tarifele majorate, iar pentru anul următor să se stabilească taxă.

D-l primar subliniază că ,,toti răspundem de problema deseurilor. Vine
curând Garda de mediu si amenzile sunt destul de mari.”

Nu mai sunt alte discutii.
Supus la vot proiectul este respins în unanimitate de consilierii prezenţi.
D-nul preşedinte de şedinţă IOSUB VASILE, anunţă rezultatul votului:

  voturi  pentru         -
  voturi împotrivă, abtineri   12

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  IOSUB  VASILE,  solicită  prezentarea
ultimului punct al ordinii de zi :

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre.
Solicită  Consiliului  local  să  facă   propuneri  privind  alegerea

presedintelui de sedintă pentru perioada octombrie- decembrie 2019.
Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de

către  comisia juridică  şi de disciplină.
D-l consilier Cojocaru Marius-Claudiu propune pe d-l Tamas Sergiu.
Nu mai sunt alte propuneri.
Supus  la  vot  proiectul  este  aprobat  în  unanimitate  de  consilierii

prezenţi.
D-nul preşedinte de şedinţă IOSUB VASILE, anunţă rezultatul votului:

  voturi  pentru         12
  voturi împotrivă, abtineri   -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă R Â R E  A nr.  83  din  30 septembrie   2019  privind
alegerea preşedintelui de şedinţă

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  IOSUB  VASILE
declară închise lucrările actualei şedinţe.

D-na secretar aduce la cunostintă Consiliului local că d-l Enăscut Lucian
solicită să se adreseze Consiliului la terminarea lucrărilor sedintei. 

Consiliului local este de acord.
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D-l Enăscut Lucian  aduce la cunostintă membrilor Consiliului local că
terenul  situat  la  intrare  în  satul  Buruienesti  dinspre  Roman,  pe  partea
stângă,  apartine  domeniului  public  al  comunei  Doljesti  si  este  folosit  de
familia d-lui Enache Iulian.

D-l primar îi răspunde că întradevăr acel teren este detinut fără acte,
dar s-a procedat astfel pentru că cetătenii din Buruienesti, cât si cei care
tranzitau localitatea obisnuiau să arunce gunoi pe acel teren. Urmează să fie
cadastrat si va fi înregistrat fie în domeniul privat, fie în domeniul public al
comunei Doljesti. D-l consilier Iosub Vasile spune că se cunoaste faptul că
acel teren este detinut în folosintă, nu sub altă formă.

Solicitarea d-lui Enăscut Lucian  este ca terenul in discutie să fie trecut
în domeniul public.

D-l consilier Arcana Marcel propune ca d-l Enăscut Lucian  să primească
un răspuns în scris.

Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal.
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR,          
       IOSUB VASILE                                                CEZAR MIHAELA

                                                                                                                   Red./Proc.
C.M.

Ex.1; Ds. Şed.CLD.
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