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PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 29 mai 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. 158 din 22 mai 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei
Doljeşti în şedinţă ordinară pe data de 29 mai 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 mai 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 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
ABSENT
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 14 consilieri din 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 mai 2020;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea
servicii sociale specializate oferite de Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași,
punct de lucru în satul Buruienești, comuna Doljești;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire şi ţinere
la zi a registrului agricol al comunei Doljeşti, județul Neamț;
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire
a riscurilor teritoriale din comuna Doljeşti;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării (apartamentării)
imobilului construcție Centru Social Buruienești, ce aparține domeniului
public al comunei Doljești, județul Neamț.
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu
8.Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al
comunei Doljești a unui teren neproductiv în suprafață de 144.373 m.p..
D-na consilier Mihai Marica-Atena, d-nii consilieri Arcana Marcel si
Lungu Albert propun si punctul ,,Diverse”.
Se supune la vot aprobarea ordinii de zi enunţată, cât si suplimentarea
acesteia, obţinându-se următorul rezultat:

Voturi pentru
Voturi împotrivă, abţineri

14
-

Observaţii

În unanimitatea consilierilor prezenţi a fost aprobat procesul-verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de
29.04.2020, iar consiliul local a adoptat:
H O T Ă R Â R E A nr. 35 din 29 mai 2020 privind aprobarea
procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei
Doljeşti
D-nul preşedinte de şedinţă AMARIEI VIOREL, solicită prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:
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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. 34 din 29 mai 2020 privind aprobarea
ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 29 mai 2020
Se propune totodată aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de 29.04.2020.

H O T Ă R Â R E A nr. 36 din 29 mai 2020 privind aprobarea
contractului pentru acordarea servicii sociale specializate oferite de
Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași, punct de lucru în satul
Buruienești, comuna Doljești
D-nul preşedinte de şedinţă AMARIEI VIOREL, solicită prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de întocmire şi ţinere la zi a
registrului agricol al comunei Doljeşti, județul Neamț
D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
D-l primar spune că aplicația electronică Registrul agricol național (RAN)
nu este tot timpul funcțională, dar este absolut necesară, și datorită lipsei
timpului material pentru întocmire a Registrului agricol și în format scris,
propune aprobarea modului de întocmire şi ţinere la zi a registrului agricol al
comunei Doljeşti, județul Neamț în format electronic. Datele sunt aproape
completate în program.
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
14
voturi împotrivă, abtineri
Cu unanimitatea
voturilor consilierilor prezenţi, consiliul local a
adoptat:

Page3

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului pentru acordarea
servicii sociale specializate oferite de Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași,
punct de lucru în satul Buruienești, comuna Doljești
D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
D-l primar aduce la cunostinta Consiliului adresa CENTRULUI
DIECEZAN CARITAS IASI nr.799 din 13.02.2020 adresată atât Consiliului
local Doljești, cât și primarului comunei Doljești, prin care solicită susținerea
financiară a punctului de lucru din satul Buruienești, și anume Centrul de
resurse pentru Copii si Tineri ,,Don Bosco” pentru anul 2020, centru în cadrul
căruia se acordă servicii social psiho-educaționale pentru un număr de 25 de
copii și familiile acestora. Face precizarea că prin bugetul local al anului in
curs s-a aprobat o sumă cu această destinatie.
D-nul consilier Chichirită Cătălin-Paul întreabă dacă se vor achiziţiona
lunar servicii în valoare de 5000 lei ? D-nul primar răspunde că da, dar cu
conditia de a se prezenta documente justificative privind cheltuielile si conform
contractului.
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
14
voturi împotrivă, abtineri
Cu unanimitatea
voturilor consilierilor prezenţi, consiliul local a
adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 37 din 29 mai 2020 privind aprobarea
modului de întocmire şi ţinere la zi a registrului agricol al comunei
Doljeşti, județul Neamț
D-nul preşedinte de şedinţă AMARIEI VIOREL, solicită prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special
D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
D-l primar spune că având în vedere evoluția la nivel mondial și național
a amenințării create de pandemia de COVID-19, aceasta a condus la un nivel
scăzut al încasărilor din serviciile de salubrizare, motiv pentru care operatorii
zonali au solicitat luarea unor măsuri de amânare a termenului de plată a
redevenței datorate în baza contractelor de delegare.
Cu adresa nr. 4057/2020 A.D.I. „ECONEAMȚ” a solicitat instituției
noastre inițierea unei proceduri de modificare a contractului de delegare a
gestiunii serviciilor de salubrizare aferente Zonei 2, în sensul ca plata
redevenței pentru anul în curs să fie făcută până în ultimul trimestru al anului
2020. Aceasta presupune acordarea mandatelor speciale necesare modificării
contractului de delegare prin hotărârea legislativelor locale delegatare
(Consiliul Județean Neamț și UAT-urile în competența cărora este organizat și
funcționează Serviciul în fiecare Zonă), precum și adoptarea, în cadrul
Adunării Generale a Asociației, a unei hotărâri de modificare a contractului de
delegare conform mandatului special acordat de legislativele locale.
Prin prezentul proiect de hotărâre supun aprobării acordarea unui
mandat special reprezentantului comunei Doljești în cadrul Adunării Generale
a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ", care va vota în
numele comunei Doljești modificarea și completarea art. 14 REDEVENȚA din
Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare aferent Zonei 2,
modificare care va îmbrăca forma unui act adițional la contract, în forma
aprobată potrivit Anexei nr. 1 la hotărâre, ,, În cazul în care obligația de plată prevăzută

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
14
voturi împotrivă, abtineri
Cu unanimitatea
voturilor consilierilor prezenţi, consiliul local a
adoptat:
H O T Ă R Â R E A nr. 38 din 29 mai 2020 privind acordarea unui
mandat special
D-nul preşedinte de şedinţă AMARIEI VIOREL, solicită prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor teritoriale din comuna Doljeşti
D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
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la art. I. nu este efectuată până la data de 31 decembrie 2020, Delegatarul va fi îndreptă țit să aplice
penalitățile calculate potrivit prevederilor art. 14 alin. (3) și (4) din Contract de la momentul în care
obligația de plată ar fi devenit exigibilă, dacă nu ar fi intervenit derogarea prevăzută la art. I, și până la
data efectuării plății iar Delegatul se obligă să plătească penalitățile astfel calculate de Delegatar.”

D-l primar spune că potrivit legislatiei în vigoare, Planul de analiză şi
acoperire a riscurilor se întocmeşte şi se actualizează la fiecare început de an
sau ori de câte ori apar alte riscuri decât cele analizate sau modificări în
organizarea structurilor care, potrivit legii, au atribuţii ori asigură funcţii de
sprijin privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă în profil
teritorial.
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
14
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 privind aprobarea dezmembrării (apartamentării)
imobilului construcție Centru Social Buruienești, ce aparține domeniului public al
comunei Doljești, județul Neamț
D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
D-l primar spune că tinând cont de adresa nr. 4058 din data de
14.05.2020 a D-lui Herman Iulian în calitate de administrator al S.C. HEMIS
DENT S.R.L. prin care solicită emiterea unei adeverințe privind acordul
operațiunii de apartamentare (dezmembrare) a imobilului, în vederea obținerii
avizului Direcției de Sănătate Publică pentru desfășurarea activității de
stomatologie..
Se
propune
dezmembrarea(apartamentarea)
imobilului
construcție Centru Social Buruienești, având număr cadastral 55808, situat în
strada Siretului, nr. 1, localitatea Buruienești, proprietate publică a comunei
Doljești, județul Neamț, în două unități individuale după cum urmează:
- unitatea U1-parter+etaj cu număr cadastral 55808-C1-U1
și o
suprafață utilă de 256,20 m.p., apartament 1, ;
- unitatea U2 -parter cu număr cadastral 55808-C1-U2 și o suprafaţă
utilă de 32,50 m.p., apartament 2;
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
14
voturi împotrivă, abtineri
Cu unanimitatea
voturilor consilierilor prezenţi, consiliul local a
adoptat:
H O T Ă R Â R E A nr. 40 din 29 mai 2020 privind aprobarea
dezmembrării (apartamentării) imobilului construc ție Centru Social
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H O T Ă R Â R E A nr. 39 din 29 mai 2020 privind aprobarea
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale din comuna
Doljeşti

Buruienești, ce aparține domeniului public al comunei Dolje ști, județul
Neamț
D-nul preşedinte de şedinţă AMARIEI VIOREL, solicită prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind atestarea apartenen ței la domeniul privat al
comunei Doljești a unui teren neproductiv în suprafață de 144.373 m.p..
D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
D-l primar spune că se are în vedere faptul că acest imobil este de interes
local si nu aparține domeniului public al comunei Doljești, nu constituie
obiectul cererilor de revendicare înregistrate în aplicarea legilor speciale de
retrocedare a terenurilor și nu sunt litigii înregistrate cu privire la acesta.
Consiliul Local are competența adoptării actului administrativ privind
atestarea apartenenței la domeniul privat, în conformitate cu art.354, alin.(12), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
Administrativ ‚’’

Scopul trecerii în domeniul privat este de a se putea efectua lucrări de
salubrizare, întrucât tot terenul mai sus descris este împânzit cu gunoaie si
deseuri din constructii.
D-nul consilier Amariei Viorel întreabă dacă această suprafată de teren
este situată cumva în zona inundabilă.
D-nul consilier Arcana Marcel adaugă că această suprafată de teren ar
putea fi diminuată în timp de eroziunea râului Siret, sau de osibilitatea
inundării acesteia, totodată diminuându-se si domeniul privat al comunei.
D-l primar spune că nu mai poate tergiversa această situatie, întrucât
urmează vizita Gărzii de Mediu si atunci nu stie cine va plăti amenzile, dacă
nu se procedează din timp la salubrizare.
Atât d-nul consilier Amariei Viorel, cât si d-nul consilier Lungu Albert
subliniază faptul că acei cetăteni care încalcă legislatia de mediu (aruncatul
gunoiului menajer în spatiul public) trebuie amendati conform regulilor de
mediu.
D-l primar aprobă actiunea d-lui consilier Cojocaru Claudiu, care a
întreprins din proprie initiativă si împreună cu un grup de tineri, o actiune de
curatenie pe marginea drumului judetean la iesire sin satul Buruienesti spre
limita cu comuna Sagna.
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
14
voturi împotrivă, abtineri
Cu unanimitatea
voturilor consilierilor prezenţi, consiliul local a
adoptat:
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(1) Domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale este
alcătuit din bunuri aflate în proprietatea lor şi care nu fac parte din domeniul public.
(2) Asupra acestor bunuri, statul sau unităţile administrativ-teritoriale au drept de
proprietate privată.’’.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
AMARIEI VIOREL

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI DOLJESTI,
Cezar Mihaela
Red./Proc.C.M.
Ex.1; Ds. Şed.CLD.
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H O T Ă R Â R E A nr. 41 din 29 mai 2020 privind atestarea
apartenenței la domeniul privat al comunei Dolje ști a unui teren
neproductiv în suprafață de 144.373 m.p..
D-nul preşedinte de şedinţă AMARIEI VIOREL solicită trecerea la punctul
,,Diverse”.
D-na consilier Mihai Marica-Atena aduce în atentia colegilor din Consiliu
situatia achitării facturilor la gaz. Nu toti cetătenii, mai ales cei în vârstă, au
posiblitatea deplasării la Rotunda, acolo unde deja se află un birou al S.C.
MIHOC OIL.
D-l primar spune că această problemă se află si în atentia lui si s-a gandit
cum ar trebui rezolvată. Ptr satul Doljesti va pune la dispozitie o încăpere din
incinta Căminului cultural Doljesti; ptr satul Buhonca o încăpere din scoala
Buhonca unde nu se mai face studiu scolar, iar ptr. satul Buruienesti va fi
folosită aceeasi sală de clasă din clădirea scolii vis-a-vis de Căminul cultural,
sală folosită de referentul fiscal în fiecare vineri a săptămânii ptr colectarea
taxelor si impozitelor locale.
D-nul consilier Arcana Marcel întreabă în ce stadiu este imitiativa
colegului consilier Cojocaru Claudiu, si anume de a se achizitiona masti ptr
fiecare cetătean al comunei din bugetul local. D-l primar spune că există o
solicitare a AJPIS Neamt si se fac situatii cu persoanele nevoiase ptr care se
vor da masti gratuit.
D-nul consilier Arcana Marcel adaugă si salută initiativa comunelor
vecine care deja au impartit masti cetatenilor lor. Mai întreabă ce se va face ptr
copiii cu posibilităti financiare reduse, sau chiar lipsă ptr asi achizitiona
taclete pentru a face cursurile online pe perioada pandemiilor.
D-l primar răspunde că Consiliul local Doljesti a dat destui bani
ordonatorului tertiar, director scoală, bani care ar ajunge pentru
achizitionarea tabletelor si abonamentelor, asa cum se propune.
D-nul consilier Lungu Albert aduce în discutie balastarea ulitelor si
întreabă dacă se mai balastează si ulitele din satul Buhonca.
D-l primar spune că s-au balastat ulitele din satul Buhonca, dar se pare
că după ploi va mai trebui rectificat.
D-nul consilier Lungu Albert mai întrabă si despre colectarea deseurilor.
Nu se revine la programul dinaintea pandemiei?
D-nul consilier Chichirită Cătălin-Paul spune că lumea este bulversată.
Nu se mai stie când si cum vin masinile ROSSAL. Se scoate gunoiul în capătul
ulitelor înguste, masina ROSSAL nu vine si câinii vagabonzi împrăstie gunoiul
peste tot, creându-se o imagine dezolantă.
D-l primar spune că muncitorii primăriei au mers din poartă în poartă si
au informat cetătenii că trebuie să predea gunoiul selectiv, adică în deseuri
reziduale si deseuri reciclabile.
D-nul preşedinte de şedinţă AMARIEI VIOREL declară închise lucrările
actualei şedinţe.
Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal.

