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PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 29 iunie 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. 179 din 22 iunie 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei
Doljeşti în şedinţă ordinară pe data de 29 iunie 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 iunie 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 . Întrucât lucrările sedintelor pe comisii de specialitate au început si sau încheiat mai devreme, consilierii locali au propus si au aprobat începerea
lucrărilor sedintei ordinare la ora 14,30.
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
ABSENT
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.
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Nr.crt.
1.

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-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 iunie 2020;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti;
3. Proiect de hotărâre de aprobare a Actului Adițional nr. 37 la
Contractul de delegare nr. 48/2009 ce cuprinde modificarea prețului pentru
apa potabilă produsă, transportată și distribuită, a prețului pentru apa
industrială, a tarifului pentru canalizare și a tarifului pentru epurare, pentru
întreaga arie de operare;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Tarifar APAVITAL S.A.
pentru perioada 2020-2024;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe
anul 2020 și modificarea listei de investiții;
6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
D-na consilier Mihai Marica-Atena si d-nul consilier Arcana Marcel
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
29.05.2020, iar consiliul local a adoptat:
H O T Ă R Â R E A nr. 43 din 29 iunie 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:
Proiect de hotărâre de aprobare a Actului Adițional nr. 37 la Contractul de
delegare nr. 48/2009 ce cuprinde modificarea pre țului pentru apa potabilă
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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. 42 din 29 iunie 2020 privind aprobarea
ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 29 iunie 2020
Se propune totodată aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de 29.05.2020.

produsă, transportată și distribuită, a prețului pentru apa industrială, a tarifului
pentru canalizare și a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operare
D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
D-l primar aduce la cunostinta Consiliului raportul ARSACIS nr.
373/11.05.2020 cu privire la solicitarea APAVITAL SA de aprobare a
modificării prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și distribuită,
prețului pentru apa industrială, a tarifului pentru canalizare și a tarifului
pentru epurare, pentru întreaga arie de operare; Dl primar mai adaugă că
oricum dacă nu ar fi intrat în consiliul local , aprobarea ar fi fost tacită.
Mai spune că s-au făcut lucrări de întretinere la rezervorul de apă din
satul Doljesti în valoare de aproximativ 8000 euro.
D-nul consilier Amariei Viorel întreabă dacă ARSACIS este verificat de
cineva, adică de vreo institutie financiară a a statului, dacă este legală această
majorare a preturilor. D-l primar îi răspunde că preturile la serviciile publice
sunt supravegheate de ANRSC .
D-nul consilier Arcana Marcel întreabă care este diferenta de pret dintre
apa potabilă si apa industrială. D-l primar răspunde că se regaseste în
materialele anexate proiectului de hotărâre.
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 Planului Tarifar APAVITAL S.A.
pentru perioada 2020-2024
D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole;
se solicită modificarea art. 36 Tarifele pct. 3) din Dispozițiile Generale ale
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și
de canalizare nr. 48/2009, după cum urmează:
Strategia de tarifare inclusă în prezentul contract de delegare se bazează
pe rezultatele analizei financiare realizată în Analiza Cost-Beneficiu pentru
proiectul “Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în
perioada 2014 – 2020” pentru apa potabilă, canalizare și epurare.
Strategia tarifară constituie condiţie de finanţare a proiectelor de investiţii
în infrastructura de apă, realizate din fonduri publice acordate de la bugetul
de stat şi/sau din fonduri nerambursabile. La nivelul ApaVital S.A, prin
Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM) va fi implementat proiectul
“Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată din județul Iași în perioada
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H O T Ă R Â R E A nr. 44 din 29 iunie 2020 de aprobare a Actului
Adițional nr. 37 la Contractul de delegare nr. 48/2009 ce cuprinde
modificarea prețului pentru apa potabilă produsă, transportată și
distribuită, a prețului pentru apa industrială, a tarifului pentru
canalizare și a tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operare

H O T Ă R Â R E A nr. 45 din 29 iunie 2020 privind aprobarea
Planului Tarifar APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024
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 cu suma de 272 mii lei la
partea de venituri și cu suma de 272 mii lei la partea de cheltuieli; conform
contractului de finanțare nr.3252/26.04.2018 încheiat între Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice si Comuna Doljești, Program
Național de Dezvoltare Locală pentru obiectivul de investiție ,,Extindere,
modernizare și dotare dispensar Doljești, comuna Doljești, judeţul Neamț” și
facturii fiscale, situației de lucrări și anexei nr. 4 înaintată către Ministerul
Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pentru solicitarea de plată a
sumei, din care reiese transferul sumei de 272 mii lei de la MLPAD, pentru
decontare cheltuieli eligibile investiție PNDL ,,Modernizare, reabilitare, dotare
dispensar comunei Doljești, județul Neamț”.
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 cum ar fi , gard sediul nou primărie.
D-l primar precizează că alte modificări la lista de investitii sunt în sensul
că la amenajarea curtii din spatele primăriei, ptr a preveni inundarea cladirii
de apa provenită din precipitatii, s-a dus suma de 55 mii lei, sumă scăzută de
la dotare; la gard primărie suma de 5 mii lei; la amenajare parcare cămin
cultural s-au adăugat 40 mii lei, la modernizare drumuri sătesti 9,925 km sau dus 20 mii lei de la drumuri 7,946 km. În câteva zile se va sti si care este
situatia contractului de finantare semnat cu FDI ptr investitia Modernizare
drumuri. Toată documentatia este bine pusă la punct si se speră la un
răspuns pozitiv. Si proiectul de 6 km drum pe situatii de urgentă pe CNI are
sanse.
Se prezintă avizele favorabile date pentru acest proiect de hotărâre de
către Comisiile de specialitate ale Consiliului local Doljesti.
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2014 - 2020” care va cuprinde investiții de alimentare cu apă, realizarea de
aducțiuni, construcția de rezervoare precum și de rețele de canalizare și stații
de epurare.
D-l primar spune că acest plan tarifar este influientat de inflatia
cumulată pe ultimul an. Unele servicii cresc preturile, altele le scad. La 1 iulie
se liberalizează pretul la gaze. Acest lucru ar putea duce si la o ieftinire a
pretului gazelor.
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:

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. 46 din 29 iunie 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 alegerea preşedintelui de şedinţă.
D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre.
D-l consilier Lungu Albert propune ca presedinte de sedintă a Consiliului
local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ, ce va conduce şedinţele consiliului
local în perioada iulie - septembrie 2020 pe dl consilier Arcana Marcel.
Nu mai sunt alte propuneri.
Se prezintă avizul favorabil dat pentru acest proiect de hotărâre de
comisia juridică si de disciplină.
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:
privind alegerea

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 privind necesitatea aprobării prin consiliu a unui orar pentru
circulatia cărutelor pe timp de noapte.
D-l primar spune că această problemă se află si în atentia lui si s-a gandit
cum ar trebui rezolvată. A avut o întâlnire organizată în căminul cultural cu
unii proprietari de cărute.
D-nul consilier Chichirită Cătălin-Paul spune că dacă nu se ia atitudine,
acest grup de proprietari de cărute va face probleme serioase în viitor. D-l
primar speră ca prin montarea camerelor de luat vederi, curajul acestora de a
mai intra noaptea pe proprietătile altor cetăteni să dispară.
D-nul primar mai spune că la fel de serioasă este si problema circulatiei
vacilor prin zona de centru civic al satului Doljesti.Chiar a discutat cu un
proprietar de animale si nu ar fi fost de acord să schimbe traseul animalelor.
D-nul consilier Chichirită Cătălin-Paul propune un traseu ocolitor pe ulita
de lângă locuinta lui Gherăescu Felician.
D-nul consilier Arcana Marcel propune ca pentru perioada de vacantă să
se stabilească data sedintelor de consiliu. Asadar se propune ca în luna iulie
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H O T Ă R Â R E A nr. 47 din 29 iunie 2020
preşedintelui de şedinţă.

sedinta ordinară să aibă loc pe data de 29 iulie, iar în luna august în data de
28. Toti consilierii prezenti sunt de acord cu datele propuse.
D-nul preşedinte de şedinţă AMARIEI VIOREL 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,
AMARIEI VIOREL

