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PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 29 aprilie 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. 138 din 22 aprilie 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei
Doljeşti în şedinţă ordinară pe data de 29 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 ordinară s-a făcut la data de 22 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 ordinară are loc în sala Căminului cultural al comunei Doljeşti
şi a început la orele 14,00.
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.
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:
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Nr.crt.
1.

„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 AMARIEI VIOREL, 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 29 aprilie 2020;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe
anul 2020 și modificarea listei de investiții;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea
de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în
trimestrul I pe anul 2020;
5. Proiect de hotărâre referitor la actualizarea/modificarea și
completarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.36.
Dl consilier Lungu Albert propune la ordinea de zi si un punct ,,Diverse”.
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. 29 din 29 aprilie 2020 privind aprobarea
ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 29 aprilie 2020
Se propune totodată aprobarea procesului-verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de 09.04.2020.
15
-

Observaţii

În unanimitatea consilierilor prezenţi a fost aprobat procesul-verbal al
şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de
09.04.2020, iar consiliul local a adoptat:
H O T Ă R Â R E A nr. 30 din 29 aprilie 2020 privind aprobarea
procesului - verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al
comunei Doljeşti
D-nul preşedinte de şedinţă AMARIEI VIOREL, 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
264 mii lei la partea de venituri și cu suma de 264 mii lei la partea de
cheltuieli, tinând cont de extrasul de cont din data de 13.04.2020, din care
reiese transferul sumei de 235 mii lei de la bugetul de stat PNDL, ptr.
decontare cheltuieli eligibile investitie ,,Modernizare , reabilitare și dotare
Dispensar Doljesti si adresa nr.92631 din 22.04.2020 a Administraţiei
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Voturi pentru
Voturi împotrivă, abţineri
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Judeţene a Finanţelor Publice Neamţ prin care se comunică influențele pentru
sumele primite la indicatorul 11.02.06- Sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale
Modificarea listei de investiții, se face în sensul înscrierii execuției unor
lucrări suplimentare care sunt necesare pentru a mări zestrea edilitară a
comunei noastre, în urma finalizării/în curs de finalizare unor obiective de
investiții importante ca: Înființare distribuție de gaze naturale în comuna
Doljești;Modernizarea căminului cultural al comunei Doljești; Reabilitarea,
modernizarea, extinderea și dotarea clădirii primăriei comunei Doljești;
Modernizarea dispensarului comunei Doljești; Construirea unei grădinițe în
comuna Doljești; Alei pietonale în satul Buruienești.
Astfel se propun înscrierea lucrărilor noi:
1.Amenajarea parcare și șanțuri în zona căminului cultural Doljești și a
sediului de poliție Doljești;
2.Amenajarea de parcări și șanțuri în zona dispensarului Doljești;
3.Executarea de noi racorduri și branșamente la rețeaua de gaze naturale
la toate școlile și grădinițele din comună, la dispensarele medicale, la căminele
culturale, la centrul social.
Dl primar adaugă că la fiecare proiect, cât de mic ar fi, trebuie
documentatie Pth, certificat de urbanism, avize, autorizatii de construire.
Dl consilier Amariei Viorel spune că ar trebui, pentru eficientizare în
obtinerea avizelor, să se solicite ajutorul institutiilor descentralizate.
Dl primar adaugă: la toate institutiile publice se fac bransamente la gaz;
se lucrează intens la aleile pietonale; sunt tot felul de păreri, dar este un
proiect pe fonduri europene si trebuie respectat. Chiar în perioada aceasta de
pandemie în comuna Doljesti s-a lucrat.
Dl consilier Amariei Viorel întreabă dacă se fac bransamente la gaz, se
mai cumpără lemne?
Dl consilier Arcana Marcel întreabă de ce nu s-a făcut parcare, pe drumul
judetean, la Scoala Buruienesti? Dl primar răspunde că ar fin îngreunat
circulatia pe acel tronson de drum.
Dl consilier Aniculăesei Cătălin întreabă dacă se stie când se va face
lucrarea la podul peste Siret de la Lutca .
Dl consilier Lungu Albert întreabă de unde au reiesit sumele la investitiile
parcări, dacă nu există un proiect ? Dl primar răspunde că s-au întocmit niste
devize estimative.
Tot dl consilier Lungu Albert întreabă ce solutie se va găsi la lucrarea alei
pietonale, în zona Gosman? Dl primar răspunde că este betonat si se va putea
folosi ca alee, fântâna nu deranjează prea mult, iar în ce priveste aceste trasee
betonate cât si podetele nu intră în lungimea lucrării de alei pietonale.
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 AMARIEI VIOREL, 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. 31 din 29 aprilie 2020 privind aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2020 și modificarea listei de
investiții
D-nul preşedinte de şedinţă AMARIEI VIOREL, solicită prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de
funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul
I pe anul 2020
D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
D-l primar propune spre aprobare contul de execuţie al bugetului local al
comunei Doljești, pe cele două sectiuni la data de 31.03.2020.
Veniturile totale prevăzute în bugetul local pentru trim.I anul 2020 sunt
în sumă de 3.038.000 lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 3.038.000 lei.
Veniturile realizate în trim.I anul 2020 sunt în sumă de 3.243.663 lei, iar
cheltuielile sunt în sumă de 2.137.482 lei.
Veniturile şi cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile
legale, nu s-au înregistrat depăşiri la capitolele de cheltuieli şi nu au fost
efectuate plăţi fără repartizări în capitole bugetare şi deschideri de credite.
Din analiza contului de executie la data de 31.03.2020 s-a constatat că
veniturile au fost realizate in procent de 106,77 %, iar cheltuielile in procent de
70,36 %.
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 AMARIEI VIOREL, anunţă rezultatul votului:
voturi pentru
15
voturi împotrivă, abtineri
Cu unanimitatea
voturilor consilierilor prezenţi, consiliul local a
adoptat:

D-nul preşedinte de şedinţă AMARIEI VIOREL, solicită prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre referitor la actualizarea/modificarea și completarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de
canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adițional nr.36
D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
D-l primar spune că prin proiectul de hotărâre se propune actualizarea/
modificarea și completarea: Anexei nr. 2 și Anexei nr. 5 din Contractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare –
Dispoziții speciale, Partea de apă, respectiv Anexei nr. 2 din Contractul de
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare –
Dispoziții speciale, Partea de canalizare si încetarea valabilității Art.1 din Actul
adițional nr. 23/13.04.2018 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009 - Dispoziții
generaleSe prezintă avizele favorabile date pentru acest proiect de hotărâre de
către Comisiile de specialitate ale Consiliului local Doljesti.
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H O T Ă R Â R E A nr. 32 din 29 aprilie 2020 privind aprobarea
execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare şi secţiunea de
dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul I pe anul 2020

Nu mai sunt alte discutii.
Supus la vot proiectul este aprobat în unanimitate de consilierii prezenţi.
D-nul preşedinte de şedinţă AMARIEI VIOREL, anunţă rezultatul votului:
voturi pentru
15
voturi împotrivă, abtineri
Cu unanimitatea
voturilor consilierilor prezenţi, consiliul local a
adoptat:

D-nul preşedinte de şedinţă AMARIEI VIOREL anuntă trecerea la
punctul ,,Diverse”.
Dl consilier Lungu Albert aduce în discutie tema colectării deseurilor de la
populatie si întreabă când se colectează?
Dl consilier Chichirită Cătălin spune că pentru colectarea gunoiului
reciclabil, o singură dată pe lună este prea putin. Dl primar spune că ptr
agentii economici se va veni în altă zi decât cea ptr populatie. Mai spune că ieri
(28.04) muncitorii primăriei au însotit masinile operatorului ROSSAL ptr a
vedea cum se colectează gunoiul, să nu se mai amestece rezidualul cu
reciclabilul. În primele luni ale anului au venit facturi cu cantităti fosrte mari
si nu se încasează suficient pentru a se face fată plătii facturilor.
Mai adaugă: ,, Am discutat cu reprezentantul ROSSAL, toată discutia a
fost consemnată într-o minută. Conform contractului trebuie atinsi niste
indicatori de performantă privind colectarea selectivă a deseurilor. Dacă noi ca
cetăteni si alesi locali nu vom lua atitudine să-i convingem pe oameni să
colecteze selectiv gunoiul, dacă nu vor fi instruiti si copiii încă din scoală cum
se selectează deseurile , ne va coplesi gunoiul.
A crescut nr. incendiilor si asta se datorează tot lipsei de educatie a
minorilor.
O problemă va fi si curatarea zonei de pe malul Siretului, zonă care este
împânzită de tot felul de deseuri, mai ales deseuri din constructii. Va veni
Garda de Mediu si nu stiu cum vom răspunde, toti ( alesii locali) trebuie să ne
implicăm, există prea putină informatie la cetăteni.”
Dl consilier Aniculăesei Cătălin întreabă cum rămâne cu ridicarea
gunoiului selectiv?
Dl primar spune că din cauza pandemiei se ridică o singură dată pe lună,
sunt lucruri stabilite de Directia de Sanatate Publică. Virusul stă mai multe
zile pe hârtie si plastic. Mai spune că la tară, în mediul rural nu prea ar trebui
să existe gunoi menajer. Lumea are păsări, animale, iar pentru ce nu poate fi
dat la acestea sunt acele compostoare în care menajerul se poate transforma
în îngrăsământ.
Dl consilier Chichirită Cătălin spune că dimineata când pleacă spre
serviciu a constatat că în zilele de gunoi menajer sunt foarte putini saci scosi
pentru a fi ridicati, în comparatie cu zilele când se colectează gunoiul selectiv
si atunci se vede clar că este o cantitate mult mai mare.
Dl consilier Cojocaru Claudiu propune colegilor din consiliu să se
achizitioneze măsti si mănusi ptr fiecare cetătean al comunei, ca urmare a
anuntului din mass media că după 15 mai va fi obligatorie purtarea măstilor.
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H O T Ă R Â R E A nr. 33 din 29 aprilie 2020 referitoare la
actualizarea/modificarea și completarea Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.
48/2009, prin Actul Adițional nr.36

Dl consilier Amariei Viorel spune că întradevăr nu poate fiecare cetătean
să-si permită să cumpere măsti.
Dl consilier Aniculăesei Cătălin întreabă cum se vor împărti?
Dl primar răspunde : din poartă în poartă.
Dna consilier Mihai Marica Atena aduce la cunostintă dlui primar ca la
intersectia dintre str.Semănătorii si Str.Monumentului canalizarea refulează în
pârâul Litca.
Dl consilier Lungu Albert spune că aceeasi informatie a adus-o anul
trecut si nu s-a rezolvat.
Dl viceprimar îI spune dlui consilier Lungu Albert că trebuie să se
adreseze S.C. APAVITAL.
Dl primar face precizarea că un reprezentant al S.C. APAVITAL a vizitat
tot traseul de apă si canalizare din comună si si-a notat toate defectiunile. Dl
consilier Cadar Emil adaugă că se stie că S.C. APAVITAL are angajati în
comuna Doljesti , iar acestia ar trebui să anunte dispeceratul lor când apar
probleme în teritoriu.
Dna consilier Mihai Marica Atena mai aduce la cunostintă dlui viceprimar
că vecinii ei, familia Stavarache ardev cauciucuri si aerul în zonă devine
irespirabil. Totodată mai spune că una din fiicele Stavarache si a turnat o
fundatie pe un teren situat în sola ,,Prăjinută”, probabil cu acordul
proprietarului, dar fără să se stie la primărie.
Dl consilier Amariei Viorel spune că copiii familiilor Stavarache merg în
grup si cersesc prin satul Rotunda, desi există pericolul acestui virus.
D-nul preşedinte de şedinţă AMARIEI VIOREL declară închise lucrările
actualei şedinţe.
Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
AMARIEI VIOREL
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI DOLJESTI,
Cezar Mihaela
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Red./Proc.C.M.
Ex.1; Ds. Şed.CLD.

