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PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 9 aprilie 2020
în şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei
Doljeşti
Şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei Doljeşti, judeţul
Neamţ, a fost convocată prin Dispoziţia Primarului comunei Doljeşti, judeţul
Neamţ nr. 135 din 5 aprilie 2020 privind convocarea Consiliului local al
comunei Doljeşti în şedinţă extraordinară pe data de 9 aprilie 2020, conform
art. 133, alin.(2), art.134, alin.(3), lit.(b) și alin.(5) şi art.136 alin. (5) din
Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.
Convocarea la şedinţa extraordinară s-a făcut la data de 5 aprilie 2020,
prin convocator scris şi telefonic, de către d-na secretar 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 extraordinară are loc în sala de şedinţe a Consiliului local al
comunei Doljeşti şi a început la orele 13,30.
D-na secretar face prezenţa consilierilor şi consemnează următoarea
situaţie:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.
10.
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13.
14.
15.

Numele şi prenumele

AGU DOINA
AMARIEI VIOREL
ANDRIEȘ DANIELA
ANICULĂESEI VASILE-CĂTĂLIN
ARCANA MARCEL
BILBOC MARICEL
CADAR EMIL
CHICHIRIŢĂ CĂTĂLIN- PAUL
COJOCARU MARIUS-CLAUDIU
ENACHE VIRGIL
FARCAŞ MIHAI
IOSUB VASILE
LUNGU ALBERT
MIHAI MARICA-ATENA
TAMAȘ SERGIU

Prezent/Absent

Observaţii

PREZENTĂ
PREZENT
PREZENTA
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENTĂ
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.
D-na secretar precizează că şedinţa extraordinară se poate desfăşura în
condiţiile prevăzute de legea administraţiei publice locale, putându-se adopta
toate categoriile de hotărâri .
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Nr.crt.
1.

Totodată, se reaminteste membrilor Consiliului local următoarele:
„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 ANICULĂESEI VASILE-CĂTĂLIN, preşedintele de şedinţă
prezintă ordinea de zi înscrisă în dispoziţia de convocare:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei
extraordinare din data de 9 aprilie 2020;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe
anul 2020 și modificarea listei de investiții.
Se supune la vot aprobarea ordinii de zi enunţată, obţinându-se
următorul rezultat:
Voturi pentru
15
Observaţii
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. 26 din 9 aprilie 2020 privind aprobarea
ordinii de zi a şedinţei extraordinare din data de 9 aprilie 2020
Se propune totodată aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de 31.03.2020.
15
-

Observaţii

În unanimitatea consilierilor prezenţi a fost aprobat procesul-verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de
31.03.2020, iar consiliul local a adoptat:
H O T Ă R Â R E A nr. 27 din 9 aprilie 2020privind aprobarea
procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei
Doljeşti
D-nul preşedinte de şedinţă ANICULĂESEI VASILE-CĂTĂLIN, solicită
prezentarea următorului punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul
2020 și modificarea listei de investiții
D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
D-l primar propune rectificarea bugetului local pe anul 2020 cu suma de
308 mii lei la partea de venituri și cu suma de 2234 mii lei la partea de
cheltuieli, tinând cont de contul de executie la data de 31.03.2020, din care
reiese transferul sumei de 308 mii lei de la AFIR, ptr. decontare cheltuieli
eligibile investitie ,,Modernizare Cămin cultural Doljesti
Modificarea listei de investiții, se face în sensul suplimentării cu suma de
1541 mii lei la proiectul de investiții ” Înființare distribuție de gaze naturale în
comuna Doljești”, precum și pentru modificarea corespunzătoare a sumelor la
alte investiții cuprinse în anexa nr. 2, astfel :Înființare distribuție gaze naturale
și racorduri, Modernizare Drumuri sătești 9,925 km ,Modernizare DS 7,946
km, Amenajare șanțuri și parcare Buruienești.
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Voturi pentru
Voturi împotrivă, abţineri

Se prezintă avizele favorabile date pentru acest proiect de hotărâre de
către 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 ANICULĂESEI VASILE-CĂTĂLIN, anunţă
rezultatul votului:
voturi pentru
15
voturi împotrivă, abtineri
Cu unanimitatea
voturilor consilierilor prezenţi, consiliul local a
adoptat:
H O T Ă R Â R E A nr. 28 din 9 aprilie 2020 privind aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2020 și modificarea listei de
investiții
D-nul preşedinte de şedinţă ANICULĂESEI VASILE-CĂTĂLIN, spune că
mandatul său de presedinte s-a incheiat si solicită propuneri pentru
presedinte de sedintă, perioada aprilie – iunie 2020.
D-l consilier Cojocaru Claudiu propune pe d-l consilier Amariei Viorel.
Nu mai sunt alte propuneri.
Se supune la vot si în unanimitate de voturi d-l Amariei Viorel este ales
presedinte de sedintă pentru perioada aprilie – iunie 2020.

D-nul preşedinte de şedinţă ANICULĂESEI VASILE-CĂTĂLIN declară
închise lucrările actualei şedinţe.
Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ANICULĂESEI VASILE-CĂTĂLIN
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI DOLJESTI,
Cezar Mihaela

Page3

Red./Proc.C.M.
Ex.1; Ds. Şed.CLD.

