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PROCES - VERBAL
încheiat astăzi 31 ianuarie 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. 52 din 25 ianuarie 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei
Doljeşti în şedinţă ordinară pe data de 31 ianuarie 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 25 ianuarie 2020,
prin convocator scris şi telefonic, de către secretarul general al comunei
Doljeşti, d-na 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 a comunei Doljeşti 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 toți cei 15 consilieri ce constituie în
prezent consiliul local.
D-na secretar precizează că şedinţa ordinară se poate desfăşura în
condiţiile prevăzute de ordonanța privind aprobarea Codului administrativ,
putându-se adopta toate categoriile de hotărâri .
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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. 1 din 31 ianuarie 2020 privind aprobarea
ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 31 ianuarie 2020
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Totodată, d-na secretar 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.”
Există cererea d-nei Feraru Ana pentru a se adresa Consiliului local cu o
cerere privins scutirea ei si a familiei (frate si soră) de la taxa specială de
salubrizare.
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 dispoziţia de convocare:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare
din data de 31 ianuarie 2020;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei
ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti;
3. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor in
Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2019 şi stabilirea măsurilor
pentru eficientizarea acestei activităţi;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului anual de acţiuni sau
de lucrări de interes local” pe baza căruia beneficiarii de ajutor social vor
efectua orele de muncă prevăzute de Legea 416/2001 privind venitul minim
garantat;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului
local pe anul 2019 al Consiliului local al comunei Doljeşti;
6. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului domeniului
public al Comunei Doljești aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1356/2001 și
completată prin Hotărârea de Guvern nr. 650/2007 pentru modificarea și
completarea Hotărârii Guvernului nr.1.356/2001 privind atestarea domeniului
public al județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din
județul Neamț;
7. Proiect de hotărâre privind utilizarea de teren apartinând domeniului
public al comunei Doljești în vederea realizării lucrării ,,Extindere retea de
distribuție și racorduri gaze naturale în localitatea Rotunda, comuna Doljești,
județul Neamț” ;
8. Proiect de hotărâre privind utilizarea de teren apartinând domeniului
public al comunei Doljești în vederea realizării lucrării ,,Extindere retea de
distribuție și racorduri gaze naturale în localitățile Doljești, Buhonca și
Buruienești, comuna Doljești, județul Neamț”.
Se supune la vot aprobarea ordinii de zi enunţată, obţinându-se
următorul rezultat:

Se propune totodată aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de 18.12.2019.
Voturi pentru
Voturi împotrivă, abţineri

15
-

Observaţii

În unanimitatea consilierilor prezenţi a fost aprobat procesul-verbal al
şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de
18.12.2019, iar consiliul local a adoptat:
H O T Ă R Â R E A nr. 2 din 31 ianuarie 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 analiza stadiului de înscriere a datelor in
Registrul Agricol pentru semestrul II al anului 2019 şi stabilirea măsurilor pentru
eficientizarea acestei activităţi
D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
D-l primar spune că raportul de specialitate a fost întocmit de cei doi
functionari care lucrează efectiv pe registrul agricol, d-nele Faraoanu Monica si
Mihai Otilia si conform acestui raport,

-Tipul
-Tipul
-Tipul

In ceea ce privește programul electronic, față de finele semestrului I al
anului 2019, când erau introduse date pentru 1916 poziții de rol, în cursul
semestrului II al anului 2019, au mai fost introduse date pentru încă 602
pozitii de rol, însumând în prezent un număr de 2518 poziții de rol .
La nivelul comunei Doljești au fost emise în totalitate titlurile de
proprietate, însumând un număr de 2397 titluri și a fost inventariată o
suprafața totală de 3470,5912 ha, astfel:
751,7900 ha aflată în intravilan și
- 2718,8012 ha ce se află în extravilan.
teren dispus pe următoarele categorii de folosință:
- arabil
-2471,00 ha;
- pășuni - 430,00 ha;
- fânețe - 84,00 ha;
- vii
- 22,00 ha;
- păduri
- 25,00 ha;
- alte terenuri neproductive + domeniul public - 438,59 ha.
Comuna Doljești are în subordinea sa 4 localități, cu un total de 7473
locuitori și 2534 gospodării, astfel :
Doljești
Rotunda
Buruienești Buhonca
TOTAL COMUNĂ
Gospodării 518
600
1178
238
2534
Locuitori
1210
1531
4053
679
7473
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-Tipul

Numărul pozițiilor de rol înscrise la finele anului 2019 - 4694, din care:
I - Persoane fizice cu domiciliul în localitate - 3673 poziții de rol, din care:
-2534 gospodării și
-1139 poziții de rol ale persoanelor decedate rămase în evidență cu bunuri;
II -Persoane fizice cu domiciliul în altă localitate, care figurează cu bunuri pe
raza comunei Doljești –982 poziții de rol;
III -Persoane juridice cu domiciliul fiscal în localitate - 25 poziții de rol;
IV -Persoane juridice cu domiciliul fiscal în altă localitate -14 poziții de rol.

H O T Ă R Â R E A nr. 3 din 31 ianuarie 2020 privind analiza
stadiului de înscriere a datelor in Registrul Agricol pentru semestrul II
al anului 2019 şi stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei
activităţi
D-nul preşedinte de şedinţă ANICULĂESEI VASILE-CĂTĂLIN, solicită
prezentarea următorului punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului anual de acţiuni sau de
lucrări de interes local” pe baza căruia beneficiarii de ajutor social vor efectua
orele de muncă prevăzute de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre, lista cu
beneficiarii venitului minim garantat. D-l viceprimar prezintă nr. de dosare de
venit minim garantat pe sate, astfel: Buhonca- 7 persoane apte de muncă,
Doljești - 7 persoane apte de muncă, Rotunda – 11 persoane apte de muncă ,
Buruienești- 35 persoane apte de muncă; 17 persoane sunt scutite de muncă
ptr.motiv de vârstă(peste 65 ani) sau au copil sub 7 ani.Începând cu 1 ianuarie
a.c. 5 persoane li s-au încetat dreptul la venitul minim garantat.
Se prezintă avizul favorabil dat pentru acest proiect de hotărâre de către
toate cele trei comisii 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. 4 din 31 ianuarie 2020 privind aprobarea
„Planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local” pe baza
căruia beneficiarii de ajutor social vor efectua orele de muncă prevăzute
de Legea 416/2001 privind venitul minim garantat
D-nul preşedinte de şedinţă ANICULĂESEI VASILE-CĂTĂLIN, solicită
prezentarea următorului punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local
pe anul 2019 al Consiliului local al comunei Doljeşti
D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
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D-nul primar prezintă si programul de măsuri pentru eficientizarea
activităţii de înscriere a datelor în Registrul Agricol.
Se prezintă avizul favorabil dat pentru acest proiect de hotărâre de către
Comisia juridică și de disciplină si de Comisia pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţie mediu şi
turism.
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-l primar mai spune că la sedinta pe comisii de specialitate a fost
prezentă si d-na inspector superior Adochitei Maria, căreia i s-au pus întrebări
acolo unde au fost nelămuriri; prezintă datele din raportul de specialitate
întocmit de compartimentul financiar, contabilitate, impozite si taxe locale.
D-l consilier Lungu Albert spune că din contractul de ,,Înfiintare sistem
gaze naturale...” s-a plătit 30%, pe esalonarea investitiei pe 5 ani. Restul sumei
cum va fi plătită?
D-l primar răspunde astfel: contributia primăriei este de 6,5 milioane lei,
esalonarea investitiei pe 5 ani. În momentul de fată, un procent de 90% din
contract este realizat. După aprobarea bugetului se vor achita 301 mii lei,
sumă recuperată de la MDRAP, apoi si suma ce va fi decontată de la CRFIR.
D-l consilier Lungu Albert
întreabă dacă se termină lucrarea mai
repede , plata se poate achita în cinci ani?
D-l primar răspunde că această investitie este finantată din bugetul local.
D-l consilier Lungu Albert spune că în Consiliul local s-au aprobat 9
milioane ptr. gaz.
D-l primar răspunde că este putin comparativ cu investitia comunei
Sagna tot pe gaz. Precizează că investitia primăriei este pe conducte de
distributie, bransamentele apartin firmei, iar preturile sunt cele aprobate de
ANRE. Mai adaugă, că politic vorbind, PNL o să facă proiecte de gaz pe fonduri
europene în a doua sesiune, nu în prima sesiune.
D-l consilier Lungu Albert spune că în 8 ani nu s-au făcut proiecte.
Se prezintă avizul favorabil dat pentru acest proiect de hotărâre de către
toate cele trei comisii 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 completarea inventarului domeniului public al
Comunei Doljești aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1356/2001 și completată
prin Hotărârea de Guvern nr. 650/2007 pentru modificarea și completarea
Hotărârii Guvernului nr.1.356/2001 privind atestarea domeniului public al
județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul
Neamț
D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
D-l primar spune că sunt cele două investitii finantate din fonduri
europene ( cămin cultural si gradinită). Există punctul de vedere solicitat de la
MDRAP. Procedura legală, conform codului administrativ este destul de
greoaie, dar a fost parcursă, iar acum adoptăm proiectul de hotărâre necesar
a fi înaintat la dosarul de plată trimis la CRFIR.
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H O T Ă R Â R E A nr. 5 din 31 ianuarie 2020 privind aprobarea
contului de execuţie a bugetului local pe anul 2019 al Consiliului local
al comunei Doljeşti

Se prezintă avizul favorabil dat pentru acest proiect de hotărâre de către
toate cele trei comisii 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 utilizarea de teren apartinând domeniului public
al comunei Doljești în vederea realizării lucrării ,,Extindere retea de distribu ție și
racorduri gaze naturale în localitatea Rotunda, comuna Doljești, județul Neamț”
D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
D-l primar mai spune că acest proiect vizează utilizarea de teren
apartinând domeniului public al comunei Doljești în vederea realizării
lucrării ,,Extindere retea de distribuție și racorduri gaze naturale în localitatea
Rotunda, comuna Doljești, județul Neamț” . Se va utiliza teren apartinând
domeniului public al comunei Doljești în vederea realizării lucrării în
localitatea Rotunda, comuna Doljești, județul Neamț”, astfel:
- temporar pentru conducte de distribuție – intravilan localitatea Rotunda
– 4850 mp;
- temporar pentru racorduri – intravilan localitatea Rotunda –260 mp.
Se prezintă avizul favorabil dat pentru acest proiect de hotărâre de către
Comisia juridică și de disciplină si
Comisia pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţie mediu şi
turism.
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. 7 din 31 ianuarie 2020 privind utilizarea de
teren apartinând domeniului public al comunei Dolje ști în vederea
realizării lucrării ,,Extindere retea de distribu ție și racorduri gaze
naturale în localitatea Rotunda, comuna Doljești, județul Neamț”
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H O T Ă R Â R E A nr. 6 din 31 ianuarie 2020 privind completarea
inventarului domeniului public al Comunei Dolje ști aprobat prin
Hotărârea de Guvern nr. 1356/2001 și completată prin Hotărârea de
Guvern nr. 650/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii
Guvernului nr.1.356/2001 privind atestarea domeniului public al
județului Neamț, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din
județul Neamț

H O T Ă R Â R E A nr. 8 din 31 ianuarie 2020 privind utilizarea de
teren apartinând domeniului public al comunei Dolje ști în vederea
realizării lucrării ,,Extindere retea de distribu ție și racorduri gaze
naturale în localitățile Doljești, Buhonca și Buruienești, comuna
Doljești, județul Neamț”
D-nul preşedinte de şedinţă ANICULĂESEI VASILE-CĂTĂLIN declară
închise lucrările actualei şedinţe.
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D-nul preşedinte de şedinţă ANICULĂESEI VASILE-CĂTĂLIN, solicită
prezentarea primului punct al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind utilizarea de teren apartinând domeniului public
al comunei Doljești în vederea realizării lucrării ,,Extindere retea de distribu ție și
racorduri gaze naturale în localitățile Doljești, Buhonca și Buruienești, comuna
Doljești, județul Neamț”
D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
D-l primar mai spune că acest proiect vizează utilizarea de teren apartinând
domeniului public al comunei Doljești în vederea realizării lucrării ,,Extindere
retea de distribuție și racorduri gaze naturale în localitățile Doljești, Buhonca
și Buruienești, comuna Doljești, județul Neamț”. Se va utiliza
teren
apartinând domeniului public al comunei Doljești în vederea realizării lucrării
în localitățile Doljești, Buhonca și Buruienești, comuna Doljești, județul
Neamț”, astfel:
temporar pentru conducte de distribuție – intravilan localitatea
Buruienești – 5884 mp;
temporar pentru racorduri – intravilan localitatea Buruienești –364 mp ;
temporar pentru conducte de distribuție – intravilan localitatea Doljești–
6229 mp;
temporar pentru racorduri – intravilan localitatea Doljești –210 mp;
temporar pentru conducte de distribuție – intravilan localitatea
Buhonca– 4413 mp;
temporar pentru racorduri – intravilan localitatea Buhonca–123 mp.
D-l consilier Iosub Vasile întreabă dacă se vor implementa anul acesta
proiectele de extindere gaz.
D-l primar răspunde că dacă se va obține finanțare se vor face. Dacă nu
se va reusi cu finantarea, va face firma MIHOC pe ulitele unde vor avea
solicitări de bransamente.
Se prezintă avizul favorabil dat pentru acest proiect de hotărâre de către
Comisia juridică și de disciplină si de Comisia pentru agricultură, activităţi
economico-financiare, amenajarea teritoriului, urbanism, protecţie mediu şi
turism.
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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D-l presedinte dă cuvântul d-nei Feraru Ana pentru a prezenta solicitarea
înregistrată la Consiliul Local Doljești.
D-na Feraru Ana solicită scutirea de la plata taxei speciale de salubrizare
pentru perioada iulie-decembrie 2018 si ianuarie -decembrie 2019. Această
scutire o solicită si pentru sora Feraru Elena-Camelia, care este plecată la
muncă în străinătate, cât si pentru fratele Feraru Adrian, grav bolnav.
Mai spune că a solicitat această scutire si prin cereri depuse în 13 iunie
2019 la Primăria Doljești.
La solicitarea de a fi scutiti de taxa specială de salubrizare , Feraru Ana,
Feraru Elena-Camelia cât si Feraru Adrian s-a răspuns că în Hotărârea
Consiliului local nr. 131 din 21 decembrie 2017 privind aprobarea
Regulamentului de aplicare a taxei speciale de salubrizare pentru persoanele
fizice şi juridice care nu au încheiat contract de salubrizare cu operatorul
desemnat şi beneficiază de aceste servicii, nu sunt prevăzute situatii privind
scutirea de la plata acestei taxe speciale.
D-l consilier local Chichirită Cătălin-Paul face precizarea că se putea
încheia contract cu operatorul ROSSAL, si s-ar fi plătit o taxă de 3
lei/lună/persoană si nu s-ar fi ajuns la situatia de a fi somati să plătească
taxa specială de salubrizare.
D-na Feraru răspunde că ea nu are nici un venit, iar fratele foarte grav
bolnav, cu o sacosă de acte de boală nu are venituri.
D-l consilier local Aniculăesei Vasile-Cătălin întreabă de ce nu are dosar
de pensie.
D-na consilier local Mihai Marica Atena îi spune d-nei Feraru Ana că
dacă există acte medicale, trebuie urmată procedura pentru ca fratele, Feraru
Adrian să fie încadrat într-un grad de handicap, si anume: se merge la medicul
specialist unde se întocmeste un referat, apoi la medicul de familie pentru
întocmirea scrisorii medicale. Cu referatul de la medicul specialist, scrisoarea
medicală de la medicul de familie si celelalte documente de boală cât si acte de
stare civilă ale bolnavului se depune dosar la compartimentul de asistentă
socială al primăriei, dosar ce va fi înaintat la Comisia de la Directia judeteană
a persoanelor cu handicap. Comisia va face evaluarea si va stabili încadrarea
bolnavului în gradul de handicap corespunzător.
D-l primar intervine cu precizarea că d-nei Feraru Ana i s-a răspuns
solicitărilor din luna iunie, iar în acel răspuns i s-a spus faptul că în Hotărârea
Consiliului local privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale
de salubrizare nu există scutiri si că trebuie încheiat contract cu operatorul
ROSSAL.
D-l consilier local Chichirită Cătălin-Paul revine cu completarea că a
existat posibilitatea încheierii contractului cu operatorul ROSSAL înclusiv în
luna decembrie 2019 si s-ar fi evitat acestă situatie.
D-l primar spune că sunt facturi enorm de mari plătite la ROSSAL ,
pentru persoanele care nu au încheiat contract cu ROSSAL, facturi pe care
Curtea de Conturi va verifica procedura de urmărire si recuperare a sumelor.
D-l consilier local Lungu Albert spune că în situatia d-nei Feraru sunt
multe persoane, care de asemenea nu au posibilitatea de a plăti taxa specială.
Sunt multe persoane plecate la muncă în străinătate care poate nu au fost
informate.
D-l primar spune că s-a făcut suficientă informare si revine cu
precizarea că sumele plătite, trebuie recuperate de la cetătenii care nu si-au
încheiat contracte de salubrizare.

D-l consilier Bilboc Maricel întreabă de ce s-a plătit mai mult de cei cu
contract în decembrie 2019.
D-l primar răspunde că datorită faptului că s-au aprobat în unanimitate
de voturi prin hotărâre, tarifele majorate începând cu luna decembrie 2019 si
tocmai de aceea începând cu ianuarie 2020 s-a aprobat instituirea taxei de
salubrizare pentru persoanele fizice și juridice din comuna Doljești.
D-l consilier local Lungu Albert adaugă că ar fi trebuit tot cu luna
decembrie 2019 să se fi trecut la aprobarea taxei de salubrizare, astfel s-ar fi
evitat ca lumea să plătească facturi majorate în luna decembrie 2019 către
S.C. ROSSAL.
Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ANICULĂESEI VASILE-CĂTĂLIN
SECRETAR GENERAL AL COMUNEI DOLJESTI,
MIHAELA CEZAR

Page3

Red./Proc. C.M.
Ex.1; Ds. Şed.CLD.

