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PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 28 august 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. 236 din 21 august 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei
Doljeşti în şedinţă ordinară pe data de 28 august 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 21 august 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 ordinară are loc în sala de şedinţe a Consiliului local al comunei
Doljeşti şi a început la orele 16,00.
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
ABSENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENT
PREZENTĂ
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, lipsă motivat fiind dnul consilier Cojocaru
Marius-Claudiu.
D-na secretar precizează că şedinţa ordinară se poate desfăşura în
condiţiile prevăzute de Codul administrativ, 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.”
La lucrările sedintei participă dnul Husanu Daniel în calitate de
cetătean.
D-nul ARCANA MARCEL, preşedintele de şedinţă prezintă ordinea de zi
înscrisă în dispoziţia de convocare:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare
din data de 28 august 2020;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti;
3. Proiect de hotărâre privind
scăderea din evidenţa fiscală a
persoanelor decedate din comuna Doljești, județul Neamț;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe
anul 2020 și modificarea listei de investiții;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Nomenclatorului
stradal al comunei Doljești, județul Neamț .
Se supune la vot aprobarea ordinii de zi enunţată, obţinându-se
următorul rezultat:
Voturi pentru
14
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. 59 din 28 august 2020 privind aprobarea
ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 28 august 2020
Se propune totodată aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de 29.07.2020.
14
-

Observaţii

În unanimitatea consilierilor prezenţi a fost aprobat procesul-verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de
29.07.2020, iar consiliul local a adoptat:
H O T Ă R Â R E A nr. 60 din 28 august 2020 privind aprobarea
procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei
Doljeşti
D-nul preşedinte de şedinţă ARCANA MARCEL, solicită prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind scăderea din evidenţa fiscală a persoanelor
decedate din comuna Doljești, județul Neamt
D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
D-l primar propune spre aprobare scăderea din evidența curentă a
primăriei si din evidenta separată insolvabili a contravalorii amenzilor primite
spre încasare, pentru defunctul MARTINAS VALERICĂ, în sumă totală de
3014 lei.
Nu mai sunt alte discutii.
Supus la vot proiectul este aprobat în unanimitate de consilierii prezenţi.
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Voturi pentru
Voturi împotrivă, abţineri

D-nul preşedinte de şedinţă ARCANA MARCEL, anunţă rezultatul
votului:
voturi pentru
14
voturi împotrivă, abtineri
Cu unanimitatea
voturilor consilierilor prezenţi, consiliul local a
adoptat:

D-nul preşedinte de şedinţă ARCANA MARCEL, 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 cu suma de 593 mii lei,
conform adresei de la Consiliului Județean Neamț nr.16533 din 31.07.2020
prin care se transmite repartizarea 300 mii lei - sume alocate din cotele
defalcate din impozitul pe venit, pentru susținerea programelor de dezvoltare
locală, aprobate prin H.C.J. nr.151 din 31.07.2020, respectiv adresa nr.17776
din 24.08.2020 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ prin
care se comunică repartizarea a 293 mii lei- sume defalcate din TVA pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și
municipiilor -cod 11.02.02.
În ce privește modificarea listei de investitii :
-s-a adăugat obiectivul de la poziția 14 din listă ,,gard corp C Scoala
Buruienești” cu o valoare estimată 120 mii lei, conform solicitării directorului
Scolii Gh.Patrascu;
-la obiectivul ,, Înființare distribuție gaze naturale și racorduri,, (poziția
22 din listă), se adaugă suma de 160 mii lei reprezentând diferentă plată
pentru lucrări;
- la obiectivul ,, Reabilitarea si modernizarea drumurilor comunale
afectate de calamitati in comuna Doljesti, Judetul Neamt” (poziția 27 din listă)
se adaugă suma de 70 mii lei reprezentând cheltuieli cu obținerea avizelor,
autorizare si executie lucrări ;
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 ARCANA MARCEL, anunţă rezultatul
votului:
voturi pentru
14
voturi împotrivă, abtineri
Cu unanimitatea
voturilor consilierilor prezenţi, consiliul local a
adoptat:
H O T Ă R Â R E A nr. 62 din 28 august 2020 privind aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2020 și modificarea listei de
investiții
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H O T Ă R Â R E A nr. 61 din 28 august 2020 privind scăderea din
evidenţa fiscală a persoanelor decedate din comuna Dolje ști, județul
Neamt

D-nul preşedinte de şedinţă ARCANA MARCEL, solicită prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Nomenclatorului stradal
al comunei Doljești, județul Neamț
D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
D-l primar: Având în vedere faptul că, de la data aprobării
nomenclatorului stradal al comunei Doljești și până în prezent au survenit
modificări privind proprietarii imobilelor, clădirilor și/sau terenurilor , în urma
decesului titularilor și partajării acestora ori înstrăinării lor, dar și în urma
edificării unor construcții pe terenurile fără construcții, se impune
actualizarea nomenclatorului stradal al comunei Doljești, conform realității din
teren, a actelor de proprietate și a legislației speciale în domeniu.
D-l primar: Ar fi trebuit denumit si drumul primit prin donatie de la
Parohia Rotunda, dar datorită procedurii nu era timpul material pentru
obtinere aviz denumire stradă de la Comisia de avizare de la Institutia
Prefectului Neamt.
Dl consilier Amariei Viorel aduce în discutie situatia plăcutelor cu
denumiri la străzi, plăcute care au fost distruse de zburdalnicii de copii în
marea lor majoritate.
Dl primar răspunde că se vor confectina altele mai rezistente.
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 ARCANA MARCEL, anunţă rezultatul
votului:
voturi pentru
14
voturi împotrivă, abtineri
Cu unanimitatea
voturilor consilierilor prezenţi, consiliul local a
adoptat:

D-l primar prezintă Ordonanta nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru
sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin
educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin
educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele
măsuri de distribuire a acestora.
Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din
învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin
material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei
acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat
sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an
școlar.
Aceste tichete sociale emise pe suport electronic vor putea fi utilizate
pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii,
constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură,
ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de
vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.
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H O T Ă R Â R E A nr. 63 din 28 august 2020 privind aprobarea
actualizării Nomenclatorului stradal al comunei Dolje ști, județul Neamț

Destinatar final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul
tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind
reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.
Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții
sunt următoarele:
• să aibă domiciliul/reședința pe raza comunei Doljești;
• venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie
de până la 284 lei, în cazul copiilor preșcolari;
• venitul net lunar pe membru de familie realizat în luna iulie 2020 să fie
de până la 1.115 lei, în cazul copiilor din învățământul de stat primar și
gimnazial;
• să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.
D-nul preşedinte de şedinţă ARCANA MARCEL declară închise lucrările
actualei şedinţe.
Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal.

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI DOLJESTI,
Cezar Mihaela
Red./Proc.C.M.
Ex.1; Ds. Şed.CLD.
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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ARCANA MARCEL

