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ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  D O L J E Ş T I
617160 - DOLJEŞTI, Tel/fax 0233/780.514, 0233/780756; 0233/780757

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;  e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com

P R O C E S  -  V E R B A L
încheiat astăzi 18 decembrie  2019

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. 378    din  12  decembrie  2019  privind  convocarea  Consiliului  local  al
comunei Doljeşti în şedinţă ordinară pe data de 18 decembrie 2019, 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 12 decembrie  2019,
prin convocator scris şi telefonic, de către secretarul 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: 

          
Nr.crt. Numele şi prenumele Prezent/Absent Observaţii

1. AGU DOINA   PREZENTĂ
2. AMARIEI  VIOREL PREZENT
3. ANDRIE  DANIELAȘ PREZENTA
4. ANICULĂESEI VASILE-CĂTĂLIN  PREZENT
5. ARCANA MARCEL  PREZENT
6. BILBOC MARICEL PREZENT
7. CADAR EMIL PREZENT
8. CHICHIRIŢĂ CĂTĂLIN- PAUL  PREZENT
9. COJOCARU MARIUS-CLAUDIU PREZENT
10. ENACHE VIRGIL PREZENT
11. FARCAŞ MIHAI  PREZENT
12. IOSUB VASILE PREZENT
13. LUNGU ALBERT PREZENT
14. MIHAI MARICA-ATENA PREZENTĂ
15. TAMA  SERGIUȘ 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 legea administraţiei publice locale, putându-se adopta
toate categoriile de hotărâri . 
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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.”

D-nul  TAMAS SERGIU,  preşedintele de şedinţă ales pentru a conduce
lucrările  şedinţelor în perioada octombrie - decembrie 2019, prezintă ordinea
de zi înscrisă în dispoziţia de convocare:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare
din data de 18 decembrie 2019;

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti;

3. Proiect de hotărâre privind scoaterea/scăderea din evidenţa fiscală a
persoanelor  aflate  în  stare  de  insolvabilitate  și  a  persoanelor  decedate  din
comuna Doljești, județul Neamț;

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 9 din
31  ianuarie  2018  privind  atribuirea  și  încheierea  contractului  de  Delegare
prin  concesiune  a  gestiunii  unor  activități  componente  ale  serviciului  de
salubrizare a unităților administrativ teritoriale membre ale ADI ECONEAMȚ
Zona 2, județul Neamț;

5.  Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație  publică a unui
spațiu proprietatea publică a comunei Doljești situat în strada Siretului, nr.1,
localitatea Buruienești, în vederea desfășurării activității specifice pentru un
cabinet stomatologic;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare  a  transportului  in  regim  de  taxi  si  in  regim  de  inchiriere   in
vederea aplicării Legii nr. 38/ 2003 privind transportul in regim de taxi si in
regim de inchiriere, modificată si completată de Legea nr. 265/ 2007;

7. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei  de salubrizare începând
cu data de 1 ianuarie 2020 pentru persoanele fizice  și juridice din comuna
Doljești, județul Neamț;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de
învăţământ  preuniversitar pentru anul şcolar 2020 – 2021 în Comuna Doljeşti

9. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
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.  108  din  18  decembrie   2019  privind
aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 18 decembrie
2019

Se  propune  totodată  aprobarea procesului-verbal  al  şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de 10.12.2019.

Voturi pentru 15 Observaţii
Voturi împotrivă, abţineri -



P
a
g

e
3

În unanimitatea consilierilor prezenţi a fost aprobat  procesul-verbal al
şedinţei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al  comunei  Doljeşti  din  data  de
10.12.2019, iar consiliul local a adoptat:

H O  T  Ă  R  Â  R  E  A  nr. 109  din  18  decembrie   2019    privind  
aprobarea  procesului  -  verbal  al  şedinţei  extraordinare  a  Consiliului
Local al comunei Doljeşti

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  TAMAS  SERGIU,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de  hotărâre  privind  scoaterea/scăderea  din  evidenţa  fiscală  a
persoanelor  aflate  în  stare  de  insolvabilitate    ș  i  a  persoanelor  decedate  din  
comuna Dolje  ș  ti, jude  ț  ul Neam  ț  

D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
D-l primar spune că proiectul de hotătâre cu anexele a fost prezentat de

inspectorul  de  specialitate,  d-na  Liahu  Maria,  în  sedinta  de  comisii  de
specialitate.

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 TAMAS SERGIU, 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.  110  din  18  decembrie   2019   privind
scoaterea/scăderea din evidenţa fiscală a persoanelor aflate în stare de
insolvabilitate    ș  i  a persoanelor decedate din comuna Dolje  ș  ti,  jude  ț  ul  
Neam  ț  

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  TAMAS  SERGIU,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind modificarea    ș  i completarea HCL nr. 9 din 31  
ianuarie  2018  privind atribuirea    ș  i  încheierea  contractului  de  Delegare   prin  
concesiune a gestiunii unor activită  ț  i componente ale serviciului de salubrizare a  
unită  ț  ilor administrativ teritoriale membre ale ADI ECONEAM  Ț   Zona 2, jude  ț  ul  
Neam  ț  

D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
D-l  primar  mai  spune  că  se  modifică  anexa  2,  cea  cu  tarifele.,,  Am

acceptat preturile lor si o sa vedem ce o să mai fie.”
D-l  consilier  Arcana Marcel  spune  că  vor  trebui  informati  foarte  bine

cetătenii comunei.
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 TAMAS SERGIU, anunţă rezultatul votului:

  voturi  pentru         15
  voturi împotrivă, abtineri   -
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Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O  T  Ă  R  Â  R  E  A  nr.  111  din  18  decembrie   2019   privind
modificarea    ș  i  completarea  HCL  nr.  9  din  31 ianuarie  2018  privind  
atribuirea    ș  i  încheierea  contractului  de  Delegare   prin  concesiune  a  
gestiunii  unor  activită  ț  i  componente  ale  serviciului  de  salubrizare  a  
unită  ț  ilor administrativ teritoriale membre ale ADI ECONEAM  Ț   Zona 2,  
jude  ț  ul Neam  ț  

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  TAMAS  SERGIU,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licita  ț  ie publică a unui spa  ț  iu  
proprietatea publică a comunei Dolje  ș  ti situat în strada Siretului, nr.1, localitatea  
Buruiene  ș  ti,  în  vederea  desfă  ș  urării  activită  ț  ii  specifice  pentru  un  cabinet  
stomatologic

D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
D-l primar mai spune că trebuie să fie ajutati toti cei care vor să presteze

unele activităti în comună.Pentru aceasta trebuie organizată licitatie conform
legislatiei in vigoare, iar pretul de pornire este de 100 lei plus plata utilitătilor.

D-l  consilier  Arcana  Marcel  spune  că  va  trebui  pregătit  acest  spatiu
propus spre închiriere( văruit, etc).

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 TAMAS SERGIU, 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.  112  din  18  decembrie   2019   privind
închirierea prin licita  ț  ie publică a unui spa  ț  iu proprietatea publică a  
comunei Dolje  ș  ti situat în strada Siretului, nr.1, localitatea Buruiene  ș  ti,  
în  vederea  desfă  ș  urării  activită  ț  ii  specifice  pentru  un  cabinet  
stomatologic

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  TAMAS  SERGIU,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  şi
funcţionare a transportului in regim de taxi si in regim de inchiriere  in vederea
aplicării Legii nr. 38/ 2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de
inchiriere, modificată si completată de Legea nr. 265/ 2007

D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
D-l  primar mai  spune că există  o  solicitare  din  partea  unei  persoane

juridice care doreste să facă taximetrie în comuna Doljesti. Adaugă  că  noi
(UAT  Doljesti)  ne  blocăm  într-o  prevedere  legislativă.S-a  construit  acest
regulament, dar practic este nevoie si de un compartiment licentiat de ANRSC
în acest scop; vor trebui găsite solutii. 

Se prezintă avizul favorabil dat pentru acest proiect de hotărâre de către
toate cele trei comisii de specialitate ale Consiliului local Doljesti.
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Nu mai sunt alte discutii.
Supus la vot proiectul este aprobat în unanimitate de consilierii prezenţi.
D-nul preşedinte de şedinţă TAMAS SERGIU, 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.  113  din  18  decembrie   2019   privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a transportului
in regim de taxi si in regim de inchiriere  in vederea aplicării Legii nr.
38/ 2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere,
modificată si completată de Legea nr. 265/ 2007

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  TAMAS  SERGIU,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de hotărâre privind instituirea taxei   de salubrizare începând cu
data de 1 ianuarie 2020 pentru persoanele fizice   ș  i juridice din comuna Dolje  ș  ti,  
jude  ț  ul Neam  ț  

D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
D-l primar mai spune că s-au făcut calcule de către inspectorul de la taxe

si  impozite,  împreună  cu  viceprimarul  si  vom  vedea  dacă  vor  acoperi
cheltuielile. Preturile sunt cele discutate în comisiile de specialitate. 

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 TAMAS SERGIU, 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.  114  din  18  decembrie   2019   privind
instituirea taxei  de salubrizare începând cu data de 1 ianuarie 2020
pentru persoanele fizice   ș  i juridice din comuna Dolje  ș  ti, jude  ț  ul Neam  ț  

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  TAMAS  SERGIU,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  reţelei  şcolare  a  unităţilor  de
învăţământ  preuniversitar pentru anul şcolar 2020 – 2021 în Comuna Doljeşti   
        D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.

D-l primar mai spune că este aceeasi structura scolară, cu acelasi număr
de clase. Exista o nedumerire a unui cetătean, că nu ar mai fi scoala Doljesti.
Scoala Doljesti – învătământ prescolar, primar, gimnazial, Scoala Buruienesti –
învătământ  prescolar,  primar,  gimnazial,  Scoala  Buhonca-  învătământ
prescolar, Scoala Rotunda- învătământ prescolar. Colaborare cu scoala a fost
tot timpul. Din discutiile purtate cu cei doi directori,  în semestrul II se vor
muta clasele pregătitoare si grădinita în clădirea nouă a gradinitei. La anul se
va face si bransament la gaz metan. 
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D-l  consilier  Arcana  Marcel  întreabă  dacă  centralele  sunt  mixte.  D-l
primar răspunde că nu, că la momentul executiei  proiectelor  nu se stia de
implementarea investitiei de gaz metan.

D-l consilier Cadar Emil întreabă dacă în satul Buruienesti se mai poate
face ceva privind construirea unei grădinite. D-l primar răspunde că nu, dar se
vor face lucrări la corpul vechi de scoală pentru amenajarea unei grădinite.

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 TAMAS SERGIU, 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.  115  din  18  decembrie   2019   privind
aprobarea  reţelei  şcolare  a  unităţilor  de  învăţământ   preuniversitar
pentru anul şcolar 2020 – 2021 în Comuna Doljeşti                                

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  TAMAS  SERGIU,  solicită  prezentarea
ultimului  punct de pe  ordinea de zi:

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
        D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.

D-l  consilier  Lungu  Albert  propune  ca  presedinte  de  sedintă  pentru
perioada  ianuarie-martie  2020  pe  d-l  consilier  ANICULĂESEI  VASILE-
CĂTĂLIN. Nu mai sunt alte propuneri.

Se prezintă avizul favorabil dat pentru acest proiect de hotărâre de către
Comisia juridică.

Nu mai sunt alte discutii.
Supus la vot proiectul este aprobat în unanimitate de consilierii prezenţi.
D-nul preşedinte de şedinţă TAMAS SERGIU, 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. 116 din 18 decembrie  2019  privind alegerea
preşedintelui de şedinţă 

D-nul preşedinte de şedinţă,  TAMAS SERGIU,  declară închise lucrările
actualei şedinţe.

Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal.
  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
       TAMAS SERGIU                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI DOLJESTI,

MIHAELA CEZAR

                                                                                                                   Red./Proc. C.M.
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Ex.1; Ds. Şed.CLD.
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