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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 31 ianuarie 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. 25 din 26 ianuarie 2019 privind convocarea Consiliului local al comunei
Doljeşti în şedinţă ordinară pe data de 31 ianuarie 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 26 ianuarie 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 PREZENTĂ
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 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.

D-nul BILBOC MARICEL preia lucrarile sedintei si prezintă ordinea de zi
înscrisă în dispoziţia de convocare:

mailto:primcomdoljesti@yahoo.com
http://www.primariadoljesti.ro/
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1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  ordinii  de  zi  a  şedinţei
ordinare din data de 31 ianuarie 2019;

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

3.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  HCL  nr.134  din  21
decembrie 2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice
locale,  precum şi  pentru  personalul  contractual  din  cadrul  aparatului  de
specialitate al primarului comunei Doljești, județul Neamț;

4. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de  înscriere a  datelor
in Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2018 şi stabilirea măsurilor
pentru eficientizarea acestei activităţi;

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului anual de acţiuni sau
de lucrări de interes local” pe baza căruia beneficiarii de ajutor social vor
efectua orele de muncă prevăzute de Legea 416/2001 privind venitul minim
garantat;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului
Urbanistic General al Comunei Doljeşti.

7.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  anual  de  acţiune
privind serviciile sociale.

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

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. 1 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea

ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 31 ianuarie 2019
Se propune totodată aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a

Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de 21.12.2018.

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
21.12.2018, iar consiliul local a adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 2 din 31 ianuarie 2019   privind aprobarea  
procesului  -  verbal  al  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  al
comunei Doljeşti

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

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.134 din 21 decembrie
2017  privind  stabilirea  salariilor  de  bază  pentru  func  ț  iile  publice  locale,  
precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Dolje  ș  ti, jude  ț  ul Neam  ț  ;  
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D-l primar prezintă proiectul de hotărâre în continutul său pe articole si
alineate; prezintă totodată expunerea de motive si baza legală care stă la
baza initierii proiectului de hotărâre, astfel:

,,Având în vedere că a fost publicată în Monitorul Oficial al României
nr.1116/29.12.2018,  OUG  nr.114/2018  privind  unele  măsuri  în  domeniul
investitiilor  publice  și  a  unor  măsuri  fiscal-bugetare,  modificarea  și
completarea unor acte normative  și  prorogarea unor termene,  precum  și
necesitatea interpretării in mod unitar si coroborat a cadrului legal –Legea
nr.153/2017  privind  salarizarea  personalului  plătit  din  fonduri  publice  și
H.G.nr.937/2017 privind  stabilirea  salariului  de baza minim brut  pe  țara
garantat in plata, în materia salarizarii personalului din admnistratia publica
locala, salariul minim brut pe țara garantat in plata a fost majorat începând
cu 1 ianuarie 2019 de la 1900 lei la 2080 lei. Sub acest minim nu poate fi
încadrat  nici un salariat din România  iar pe de altă parte este indicele față
de care se calculează orice drept sau obligatie legala. În vederea stabilirii
salariilor  functionarilor  publici  si  personalului  contractual  din  cadrul  UAT
Doljești am initiat un proiect de hotărâre  prin  care începând cu data de 01
ianuarie  2019,  salariile  de baza ale  personalului  din cadrul  aparatului  de
specialitate  al  primarului  com.Doljești,  (functionari  publici  și  personal
contractual) se stabilesc prin inmultirea coeficienților prevăzuti în anexa  la
HCL nr. 134 din 21 decembrie 2017, cu salariul de bază minim brut pe țară
garantat în plată,în vigoare,stabilit anual, conform prevederilor legale care
reglementează acest aspect.

Competenţa aprobării proiectului de hotărâre aparţine Consiliului local
al Comunei Doljești în baza prevederilor legale.”

Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de
către toate comisiile 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:

H O T Ă R Â R E A nr. 3 din 31 ianuarie 2019 privind modificarea
HCL nr.134 din 21 decembrie 2017 privind stabilirea salariilor  de
bază pentru  func  ț  iile  publice  locale,  precum şi  pentru  personalul  
contractual  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  primarului
comunei 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 analiza stadiului de  înscriere a  datelor in
Registrul  Agricol  pentru semestrul  II  al  anului  2018 şi stabilirea măsurilor
pentru eficientizarea acestei activităţi

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre în continutul său pe articole si
alineate; prezintă totodată expunerea de motive si baza legală care stă la
baza initierii proiectului de hotărâre: 

,,Având în vedere prevederile H.G. nr.218/2015 privind registrul agricol
pentru  perioada  2015  –  2019  şi  raportat  la  prevederile  Ordinului  nr.
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734/480/1003/3727/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare
a registrului agricol pentru perioada 2015-2019 , luând în considerare art.8
alin.4  care prevede că, ,, Semestrial, în şedinţa consiliului local, prin grija
primarului, se face analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol
şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru eficientizarea acestei activităţi. ”

Totodată,  d-l primar precizează că munca la registrul agricol este una
foarte greoaie si că trebuie să existe o corelare a datelor din rolul agricol si a
datelor din  rolul fiscal.

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 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. 4 din 31 ianuarie 2019 privind analiza
stadiului  de   înscriere  a   datelor  in  Registrul  Agricol  pentru
semestrul  II  al  anului  2018  şi  stabilirea  măsurilor  pentru
eficientizarea acestei activităţi

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului anual de acţiuni sau de
lucrări  de  interes  local”  pe  baza  căruia  beneficiarii  de  ajutor  social  vor
efectua orele de muncă prevăzute de Legea 416/2001 privind venitul minim
garantat

D-l  primar prezintă  proiectul  de hotărâre si  face câteva precizări  cu
privire la modificările din legea venitului minim garantat. S-au făcut adrese
către operatorii economici din comună prin care li s-a adus la cunostintă că
pot solicita fortă de muncă dintre beneficiarii legii venitului minim garantat.

D-l  viceprimar  Enache  Virgil  spune  că  a  prezentat  Planul  anual  de
acţiuni sau de lucrări de interes local” pe baza căruia beneficiarii de ajutor
social  vor  efectua  orele  de  muncă prevăzute de Legea 416/2001 privind
venitul minim garantat în sedinta comisiilor de specialitate.

Nu mai sunt alte discuţii.
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.

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. 5 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea
„Planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local” pe baza
căruia  beneficiarii  de  ajutor  social  vor  efectua  orele  de  muncă
prevăzute de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat

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

Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  valabilităţii  Planului
Urbanistic General al Comunei Doljeşti

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre si precizează următoarele:
,,  Tinând  cont  de  faptul  că  există  solicitări  ale  cetătenilor  privind

eliberarea certificatelor de urbanism si ale autorizatiilor de construire; apoi
necesitatea  obtinerii   unor  avize  ale  organismelor  centrale  si  locale  in
vederea  aprobarii  noului  Plan  Urbanistic  General  cât  si  faptul  că  legea
permite  prelungirea  Planului  Urbanistic  General  al  Comunei  Doljeşti  ,
propune  prelungirii  valabilităţii  Planului  Urbanistic  General  al  Comunei
Doljeşti până la data de 31.12.2019.”

 Se prezintă avizul favorabil  dat pentru acest proiect de hotărâre de
către toate comisiile 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:

H O T Ă R Â R E A nr. 6 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea
prelungirii  valabilităţii  Planului  Urbanistic  General  al  Comunei
Doljeşti

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind
serviciile sociale

D-l primar prezintă proiectul de hotărâre si expunerea de motive astfel:
,,Planul anual de acţiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătăţire a

sistemului de asistenţă socială, date detaliate privind numărul şi categoriile
de  beneficiari,  serviciile  sociale  existente,  serviciile  sociale  propuse  a  fi
înfiinţate,  programul  de  subvenţionare,  bugetul  estimat  şi  sursele  de
finanţare,  propuneri  elaborate  de  serviciul  public  de  asistenţă  socială
reprezentând  transpunerea  în  obiective  a  tuturor  factorilor  analizaţi  în
procesul de realizare şi dezvoltare a unui sistem de asistenţă socială coerent
adaptat nevoilor locale ale comunei Doljești. Grupul persoanelor defavorizate
cu  nevoi  speciale  care  fac  obiectul  măsurilor  propuse  în  planul  local  de
acţiune sunt:

-Copii şi familii aflate în dificultate
-Persoane vârstnice
-Persoane cu handicap 
-Persoane fără adăpost
-Copii ai caror parinţi sunt plecaţi în străinătate
-Alte persoane aflate în situaţii de risc;”
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Totodată prezintă succint si planul anual de acţiune privind serviciile
sociale. Mai spune că în compartimentul  de asistentă socială lucrează un
singur functionar, celălalt aflându-se în concediu ptr. cresterea copilului, iar
volumul de lucru pentru un singur om este destul de mare, dacă se tine cont
de faptul  că  destule  documente  trebuie  întocmite  după vizita  în  teren  a
functionarului.

D-l primar pune problema spatiilor scolare care nu mai sunt folosite si
în  timp se degradează.În  aceast  sens in  data de 4  februarie  vor  veni  la
Primăria Doljesti reprezentanti ai Directiei ptr protectia copilului Neamt si ai
Consiliului  judetean  ptr.  a  se  găsi  o  functionabilitate  spatiilor  rămase
nefolosite.

D-l consilier Arcana Marcel întreabă dacă nu s-ar putea derula prin GAL
un proiect social, cum ar fi un centru de zi.

D-l  primar îi  răspunde că sumele repartizate sunt pe UAT-uri  si  sunt
mici, nu ar fi deajuns ptr un astfel de proiect. 

Se prezintă  avizul  favorabil  dat  pentru  acest  proiect  de hotărâre de
către comisia pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate,
familie,  muncă  şi  protecţie  socială,  protecţie  copii,  tineret  şi  sport  si  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. 7 din 31 ianuarie 2019 privind aprobarea
Planului anual de acţiune privind serviciile sociale

D-l  primar  solicită  secretarului  comunei  să  prezinte  Raportul  privind
activitatea desfăsurată  de asistentii  personali  ai  persoanelor  cu handicap
grav  în  semestrul  II  al  anului  2018,  raport  întocmit  de  functionarul  din
compartimentul de asistentă socială.

D-na secretar prezintă raportul, iar Consiliul local Doljesti ia act despre
datele consemnate în raport .

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  BILBOC  MARICEL  solicită  trecerea  la
ultimul punct de pe ordinea de zi.

Dl consilier Arcana Marcel întreabă dacă poate fi un sprijin din partea
Consiliului local pentru asigurarea transportului persoanelor nevoiase la Iasi
cu ocazia vizitei Papei Francisc.

D-l consilier Iosub Vasile vrea să stie dacă sedintele Consiliului local pot
fi considerate vechime în muncă.

D-l  consilier Lungu Albert  solicită ca procesele verbale ale sedintelor
Consiliului  local  să  fie  afisate  pe  site-ul  Primariei  comunei  Doljesti.  Mai
propune  ca  pe  DJ  207K,   zona  deal  Buruienesti  să  fie  semnalizată  cu
indicatoare, întrucât este un real pericol pentru conducătorii  auto. Acelasi
lucru  trebuie  făcut  si  în  zona  Cristoaia,  iesirea  din  Doljesti  spre  Roman,
întrucât  în  această  iarnă  au  iesit  câteva  masini  din  decor  datorită
necunoasterii traseului.
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D-l  primar  îi  răspunde  că  va  face  o  solicitare  detaliată  la  Consiliul
Judetean vis a vis de propunerile făcute.

D-l consilier Cadar Emil aduce la cunostintă colegilor din Consiliul local
faptul că un grup de tineri  au vandalizat indicatorul de la intrare în satul
Buhonca.

D-l  primar spune domnilor  consilieri  că,  Consiliul  judetean a fost azi,
31.01, pe podul de la Lutca si că s-a dispus repararea acestuia in conditiile
meteo actuale. Totodată informează Consiliul local că drumul judetean 207K
este prins în lista de reparatii si modernizare.

Tot d-l primar spune despre drumul agricol care duce la monumentul lui
Stefan cel Mare că pentru a fi modernizat, întâi trebuie trasat, geometrizat.
Pentru asta s-a făcut cadastru prin Programul national de cadastru pe solele
Movilă, Lungu vântului, apoi se va face cadastru si pe drumul agricol pentru
a se cunoaste clar traseul lui.

D-l primar mai face o informare cu privire la stadiul investitiei ,,Infiintare
retea de gaze naturale în comuna Doljesti si spune că în luna februarie a
anului curent va fi gata partea desenată si partea scrisă a S.F..Mai trebuie
obtinut un singur aviz.  Apoi achizitia se va face la pachet, proiect tehnic si
executie lucrări, achizitie care va dura aproximativ două luni. Promisiunea
este că nu va veni iarna următoare fără gaz.

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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