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PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 31 martie 2020
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. 124 din 24 martie 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei
Doljeşti în şedinţă ordinară pe data de 31 martie 2020 si a Dispoziţiei
Primarului comunei Doljeşti
nr. 127 din 30 martie 2020 privind
suplimentarea proiectului de ordine de zi a ședinței ordinare din data de 31
martie 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 ordinară s-a făcut la data de 24 martie 2020, prin
convocator scris şi telefonic, de către secretarul general al comunei Doljeşti, dna 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 Căminului Cultural Doljesti şi a început
la orele 15,00.
D-na secretar face prezenţa consilierilor şi consemnează următoarea
situaţie:

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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.
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Nr.crt.
1.

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. 19 din 31 martie 2020 privind aprobarea
ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 31 martie 2020
Se propune totodată aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de 28.02.2020.
Voturi pentru
Voturi împotrivă, abţineri

15
-

Observaţii
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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, 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-na secretar anunță că proiectele de hotărâri vor fi prezentate de către
d-l viceprimar, întrucât d-l primar din cauza problemelor generate de virusul
COVID 19 lucrează de la domiciliu.
D-nul ANICULĂESEI VASILE-CĂTĂLIN preşedintele de şedinţă ales
pentru a conduce lucrările şedinţelor în perioada ianuarie - martie 2020
prezintă ordinea de zi înscrisă în dispoziţiile de convocare:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare
din data de 31 martie 2020;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti;
3. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandat special în vederea
exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea și
actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor
de Apă Canal Iași-ARSACIS;
4. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de asistenți
personali ai persoanelor cu handicap încadrați cu contract de muncă pe raza
comunei Doljești;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe
anul 2020 și modificarea listei de investiții.
Puncte suplimentare pe ordinea de zi:
6. Proiect de hotărâre privind utilizarea de teren apartinând domeniului
public al comunei Doljești în vederea realizării lucrării ,,Amplasare container
mobil de carburanți și o instalație monobloc tip SKID de distribuție și
alimentare cu GPL la autovehicule în localitatea Rotunda , comuna Doljești,
județul Neamț”;
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
comunei Doljești nr. 114 din 18.12.2019 privind instituirea taxei
de
salubrizare începând cu data de 1 ianuarie 2020 pentru persoanele fizice și
juridice din comuna Doljești, județul Neamț.
Se supune la vot aprobarea ordinii de zi enunţată, obţinându-se
următorul rezultat:

În unanimitatea consilierilor prezenţi a fost aprobat procesul-verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de
28.02.2020, iar consiliul local a adoptat:
H O T Ă R Â R E A nr. 20 din 31 martie 2020 privind 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 acordarea de mandat special în vederea
exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la completarea, modificarea și
actualizarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de
Apă Canal Iași-ARSACIS
D-l viceprimar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe
articole.
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:

D-nul preşedinte de şedinţă ANICULĂESEI VASILE-CĂTĂLIN, solicită
prezentarea următorului punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de asisten ți personali
ai persoanelor cu handicap încadrați cu contract de muncă pe raza comunei
Doljești
D-l viceprimar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe
articole.
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:
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H O T Ă R Â R E A nr. 21 din 31 martie 2020 privind acordarea de
mandat special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor
la completarea, modificarea și actualizarea Actului Constitutiv și
Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS

H O T Ă R Â R E A nr. 23 din 31 martie 2020 privind aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2020 și modificarea listei de
investiții
D-nul preşedinte de şedinţă ANICULĂESEI VASILE-CĂTĂLIN, solicită
prezentarea următorului punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind utilizarea de teren apartinând domeniului public
al comunei Doljești în vederea realizării lucrării ,,Amplasare container mobil de
carburanți și o instalație monobloc tip SKID de distribuție și alimentare cu GPL
la autovehicule în localitatea Rotunda , comuna Doljești, județul Neamț”
D-l viceprimar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe
articole.
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H O T Ă R Â R E A nr. 22 din 31 martie 2020 privind suplimentarea
numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap încadra ți
cu contract de muncă pe raza comunei Doljești
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 viceprimar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe
articole. Motivarea rectificării bugetului local este condiționată de necesitatea
unor măsuri financiare pe care Comitetul local pentru situații de urgență al
comunei Doljești trebuie să le ia pentru combaterea infecțiilor generate de
coronavirusul care afectează și populația comunei Doljești, măsuri care sunt
înscrise în Planul de măsuri pentru gestionarea infecțiilor cu CORONAVIRUS
COVID-19 la nivelul comunei, aprobat prin Hotărârea nr. 3 din 23 martie 2020
privind aprobarea unor măsuri suplimentare în vederea gestionării epidemiei
de Coronavirus SARS–CoV-2 pe teritoriul comunei Doljești.
Se propune rectificarea bugetului local prin utilizarea sumei de 50 mii lei
din Fondul de rezervă la dispoziția Consiliului local pentru finanțarea
cheltuielilor de la capitolul 61.02, respectiv 61.02.50 ,,Alte cheltuieli în
domeniul ordinii publice și siguranței naționale”.
Se propune modificarea listei de investiții, în sensul suplimentării cu
suma de 25 mii lei la obiectivul denumit ”Amenajare șanțuri și parcare
Buruienești” și diminuarea cu aceeași sumă, a obiectivului ”Dotare primărie”.
Această modificare este necesară ca urmare a recalculării și redimensionării
investiției ”Amenajare șanțuri și parcare Buruienești” pe toată lungimea cât
ține cimitirul din Buruienești, lucrare care este extrem de necesară pentru
fluidizarea traficului, asigurarea siguranței cetățenilor, cât și a unui aspect
gospodăresc al localității Buruienești.
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:

Prin adresa 2814 din 20.03.2020, S.C. BRILIANT SRL, beneficiarul
lucrarii ,,Amplasare container mobil de carburanți și o instalație monobloc tip
SKID de distribuție și alimentare cu GPL la autovehicule în localitatea Rotunda
, comuna Doljești, județul Neamț” a solicitat acordul Consiliului Local in
scopul utilizarii de teren din domeniul public al comunei Doljesti, astfel:
- 0,2 mp suprafată teren ocupată definitiv de noul monobloc de măsură
și protecție BMPTd63;
- 1000 mp suprafață teren ocupată temporar de materiale, utilaje pentru
execuție pozare subterană cablu de alimentare, pe durata execuției lucrărilor.
D-l consilier Arcana Marcel precizează că beneficiarul lucrarii trebuie
atentionat să amenajeze frumos terenul din spatele investitie, tinându-se cont
de faptul că acel loc este folosit pe timp de iarnă de copii pentru derdelus.
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:

D-nul preşedinte de şedinţă ANICULĂESEI VASILE-CĂTĂLIN, solicită
prezentarea următorului punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului local al
comunei Doljești nr. 114 din 18.12.2019 privind instituirea taxei de salubrizare
începând cu data de 1 ianuarie 2020 pentru persoanele fizice și juridice din
comuna Doljești, județul Neamț
D-l viceprimar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe
articole.
Prin adresa nr. 19339/19.03.2020 a Instituției Prefectului județului
Neamț – Serviciul verificarea controlului actelor, compartimentul verificarea
legalității actelor, contencios administrativ și procese electorale se propune
modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Doljești nr. 114 din
18.12.2019 privind instituirea taxei de salubrizare începând cu data de 1
ianuarie 2020 pentru persoanele fizice și juridice din comuna Doljești, județul
Neamț.
Se propune spre aprobare consiliului local modificarea art. 1. alin (1)
litera ”f” al Hotărârii Consiliului local al comunei Doljești nr. 114 din
18.12.2019 privind instituirea taxei de salubrizare începând cu data de 1
ianuarie 2020 pentru persoanele fizice și juridice din comuna Doljești, județul
Neamț, care va avea următorul conținut:
b) Taxa de 50 lei/an pentru toate gospodăriile locuite temporar;
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H O T Ă R Â R E A nr. 24 din 31 martie 2020 privind utilizarea de
teren apartinând domeniului public al comunei Dolje ști în vederea
realizării lucrării ,,Amplasare container mobil de carburan ți și o
instalație monobloc tip SKID de distribu ție și alimentare cu GPL la
autovehicule în localitatea Rotunda , comuna Doljești, județul Neamț”

La art. 5, se adaugă un nou alineat (4) care va avea va avea următorul
conținut;
4) În cazul în care s-au încasat taxe care fac obiectul sesizării prealabile,
se va proceda la restituirea acestor taxe, fie la compensarea acestor taxe cu
alte taxe și impozite datorate de către contribuabilii care nu beneficiază de
serviciul de salubrizare.
D-l consilier Aniculăesei Vasile-Cătălin întreabă de unde vom sti cine si
cum locuieste temporar.
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. 25 din 31 martie 2020 pentru modificarea
Hotărârii Consiliului local al comunei Dolje ști nr. 114 din 18.12.2019
privind instituirea taxei de salubrizare începând cu data de 1 ianuarie
2020 pentru persoanele fizice și juridice din comuna Dolje ști, județul
Neamț
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.

