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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 26 iunie 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. 166 din 21 iunie  2019 privind convocarea Consiliului local al comunei
Doljeşti în şedinţă ordinară pe data de 26 iunie  2019, conform art. 39, alin.
(1), alin. (3) şi art. 68 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Convocarea la şedinţa ordinară s-a făcut la data de 21 iunie  2019, prin
convocator  scris  şi  telefonic,  de  către  secretarul  comunei  Doljeşti,  d-na
Cojocaru 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  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 . 
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D-na secretar  aduce  la  cunostintă  presedintelui  de  sedinta  că  există
solicitarea  d-nei  Postolache  Silvica  de  a  filma  cu  telefonul  mobil  lucrările
sedintei. 

D-nul COJOCARU MARIUS-CLAUDIU preşedintele de şedinţă supune la
vot  solicitarea  dnei Postolache  Silvica  si  în  urma  votului  se  constată
următoarele: 4 voturi pentru a filma, 9 voturi împotriva filmării si 2 abtineri.

D-na  secretar  aduce  la  cunostintă  presedintelui  de  sedinta  că  există
solicitarea cetăteanului HUSANU DĂNUT de a adresa Consiliului local Doljesti,
asa  cum  il  indreptateste  legea.  Consiliul  local  ia  act  de  solicitarea  d-lui
HUSANU DĂNUT.

Totodată,  d-na  secretar  reaminteste   membrilor  Consiliului  local
prevederile alineatului 1 al articolului 46 din Legea nr. 215/2001R – Legea
administraţiei publice locale: 

„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  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU  preşedintele  de  şedinţă  ales
pentru a conduce lucrările  şedinţelor în perioada aprilie-iunie 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 26 iunie  2019;

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

3.  Proiect  de  hotărâre  privind alocarea de  fonduri  în anul  2019,  din
bugetul  local,  pentru  serviciile  sociale  specializate  prestate  de  Asociația
Centrul Diecezan Caritas Iași, punct de lucru în satul Buruienești, comuna
Doljești;

4. 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;

5.  Proiect  de  hotărâre  privind  înregistrarea  în  domeniul  privat  al
comunei  şi  în  administrarea   Consiliului  local,  a  unui  teren  situat  în
intravilanul comunei Doljeşti;

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
actualizați  și  a  Devizului  General  actualizat  al  obiectivului  de  investiții
„RENOVAREA,  MODERNIZAREA  ȘI  DOTAREA  CĂMINULUI  CULTURAL  DIN
SATUL DOLJEȘTI, COMUNA DOLJEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”, în conformitate
cu prevederilor art. 71, alin. (1) din OUG 114/2018;

7.  Proiect  de  hotărâre  privind  transformarea  unui  post  contractual
vacant;

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru  realizarea  investiţiei  “REABILITARE  SI  MODERNIZARE  SCOALA
BURUIENESTI, COMUNA DOLJESTI, JUDETUL NEAMT”;

9.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  asigurării  finanțării  de  la
bugetul local  pentru realizarea investiției “REABILITARE SI MODERNIZARE
SCOALA BURUIENESTI, COMUNA DOLJESTI, JUDETUL NEAMT”;

10. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.
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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. 47 din 26 iunie 2019 privind aprobarea
ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 26 iunie 2019

Se propune totodată aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de 30.05.2019.

Voturi pentru 15 Observaţii
Voturi împotrivă, abţineri -

În unanimitatea consilierilor prezenţi a fost aprobat  procesul-verbal al
şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  al  comunei  Doljeşti  din  data  de
30.05.2019, iar consiliul local a adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 48 din 26 iunie 2019    privind aprobarea  
procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei
Doljeşti

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  solicită
prezentarea primului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind alocarea de fonduri în anul 2019, din bugetul
local,  pentru  serviciile  sociale  specializate  prestate  de  Asocia  ț  ia  Centrul  
Diecezan Caritas Ia  ș  i, punct de lucru în satul Buruiene  ș  ti, comuna Dolje  ș  ti  

D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
Se prezintă avizul favorabil dat pentru acest proiect de hotărâre de către

comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului,  urbanism, protecţie mediu şi  turism respectiv   comisia  pentru
activităţi  social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate,  familie,  muncă  şi
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport.

Nu mai sunt alte discutii.
Supus la vot proiectul este aprobat în unanimitate de consilierii prezenţi.
D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  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. 49 din 26 iunie 2019 privind alocarea de
fonduri  în  anul  2019,  din  bugetul  local,  pentru  serviciile  sociale
specializate prestate de Asocia  ț  ia Centrul Diecezan Caritas Ia  ș  i, punct  
de lucru în satul Buruiene  ș  ti, comuna Dolje  ș  ti  

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  solicită
prezentarea următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  contractului  pentru  acordarea
servicii  sociale specializate oferite de Asocia  ț  ia Centrul Diecezan Caritas Ia  ș  i,  
punct de lucru în satul Buruiene  ș  ti, comuna Dolje  ș  ti  
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D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
Tot  d-l  primar  aduce  in  discutie  solicitarea  CENTRULUI  DIECEZAN

CARITAS  IASI  nr.253/25.02.2019  către  Consiliul  local  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
2019,  centru  în  cadrul  căruia  se  acordă  servicii  social  psiho-educaționale
pentru  un  număr  de  25  de  copii  și  familiile  acestora.  Pentru  decontarea
cheltuielilor  este  necesar  încheierea  contractului  pentru  acordarea   servicii
sociale specializate oferite de Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași, punct de
lucru în satul Buruienești, comuna Doljești.

Se prezintă avizul favorabil dat pentru acest proiect de hotărâre de către
cele trei comisii de specialitate ale Consiliului local Doljesti.

Nu mai sunt alte  discuţii.
Supus la vot proiectul este aprobat în unanimitate de consilierii prezenţi.
D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  anunţă

rezultatul votului:
  voturi  pentru         15
  voturi împotrivă, abţineri     -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr.50 din 26 iunie  2019 privind aprobarea
contractului pentru acordarea  servicii  sociale specializate oferite de
Asocia  ț  ia  Centrul  Diecezan  Caritas  Ia  ș  i,  punct  de  lucru  în  satul  
Buruiene  ș  ti, comuna Dolje  ș  ti  

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  solicită
prezentarea următorului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind înregistrarea în domeniul privat al comunei şi în
administrarea   Consiliului  local,  a  unui  teren  situat  în  intravilanul  comunei
Doljeşti

D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.În
vederea clarificării situației juridice a imobilului de natură teren, în suprafață
de 4072 mp, situat în intravilanul  comunei Doljești, județul Neamț, au fost
executate  măsurători  cadastrale,  din  care  a  rezultat  un  teren  ocupat  de
construcție în suprafață de 4072 mp, având număr topo 25-469;Imobilul de
natură teren a nu a fost înscris în  domeniul public al comunei Doljești.  Pe
terenul în suprafață totală de 4072 mp se află o constructie în suprafată de 84
mp, constructie care a apartinut fostului CAP Doljești si se află într-o stare
avansată  de  degradare.  Această  constructie  nu  a  fost  cuprinsă  în  nici  o
evidentă a Consiliului  local  Doljești,  întrucât  a existat  suspiciunea ca ar fi
amplasata  pe  terenul  retrocedat  Parohiei  Doljești.  În  urma  măsurătorilor
cadastrale efectuate pe terenurile proprietatea Parohiei Doljești s-a constatat
că această construcție ar fi amplasata pe terenul primăriei.

Propun înregistrarea suprafeței de teren 4072 mp în domeniul privat al
comunei Doljești,  conform anexei nr.1 atașate la prezentul referat, cât si a
construcției  de  84  mp  dar  fără  valoare  datorită  stării  avansate  de  uzură,
motivat de faptul că în această clădire locuieste o familie cu probleme sociale.

Se prezintă avizul favorabil dat pentru acest proiect de hotărâre de către
comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului, urbanism, protecţie mediu şi turism si de către comisia juridică si
de disciplină.
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Nu mai sunt alte  discuţii.
Supus la vot proiectul este aprobat în unanimitate de consilierii prezenţi.
D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  anunţă

rezultatul votului:
  voturi  pentru         15
  voturi împotrivă, abţineri     -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 51 din 26 iunie 2019 privind înregistrarea în
domeniul privat al comunei şi în administrarea  Consiliului local, a unui
teren situat în intravilanul comunei Doljeşti

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  solicită
prezentarea următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici
actualiza  ț  i    ș  i  a  Devizului  General  actualizat  al  obiectivului  de  investi  ț  ii  
„RENOVAREA,  MODERNIZAREA    Ș  I  DOTAREA  CĂMINULUI  CULTURAL  DIN  
SATUL DOLJE  Ș  TI, COMUNA DOLJE  Ș  TI, JUDE  Ț  UL NEAM  Ț  ”, în conformitate cu  
prevederilor art. 71, alin. (1) din OUG 114/2018

D-l primar prezintă temeiul legal care stă la baza proiectului de hotărâre,
cât si proiectul de hotărâre pe articole.

Se prezintă avizul favorabil dat pentru acest proiect de hotărâre de către
comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului, urbanism, protecţie mediu şi turism si de către comisia juridică si
de disciplină.

D-l primar spune că lucrările se apropie de sfârsit, graficul de executie a
lucrărilor  fiind respectat;  desi  termenul  de  finalizare este  în anul 2020,  se
preconizeaza terminarea lucrarilor  în luna august a anului acesta. Ca dotare
va fi sistem de sonorizare si mobilier adecvat.Cheltuielile neeligibile se ridiă la
suma de 70 904 lei.

D-l  consilier  Aniculăese  Cătălin  întreabă  ce  tip  de  activitati  se  vor
desfășura în căminul cultural, iar d-l primar răspunde că timp de 5 ani se vor
desfăsura activităti social culturale( serbări organizate de scoala, etc.).

D-l consilier Lungu Albert întreabă dacă suma  de 70904 lei cheltuieli
neeligibile  reprezintă  si  cheltuieli  suplimentare,  nu  doar  actualizare  în
conformitate cu prevederilor art. 71, alin. (1) din OUG 114/2018 si că ar fi
trebuit ca in sedintele de comisie să se explice acest aspect. Din materialele
anexate la proiectul de hotărâre nu reiesea acest aspect, si anume ca ar fi si
lucrări suplimentare.Este bine să se explice clar pentru ca consilierii să voteze
în cunostintă de cauză.

D-l consilier Aniculăesei Cătălin adaugă că trebuie cunoscute bine aceste
aspecte,  întrucât sunt bani cheltuiti din bugetul local si acestia ar putea fi
cheltuiti ptr. asfaltarea drumurilor.

D-l primar răspunde că a explicat la sedinta comisiilor si crede că nu s-
au înteles bine lucrurile. 

Nu mai sunt alte  discuţii.
Supus la vot proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.
D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  anunţă

rezultatul votului:
  voturi  pentru         10
  voturi abtineri   5
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Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 52 din 26 iunie 2019 privind aprobarea
indicatorilor  tehnico-economici  actualiza  ț  i    ș  i  a  Devizului  General  
actualizat al obiectivului de investi  ț  ii „RENOVAREA, MODERNIZAREA   Ș  I  
DOTAREA  CĂMINULUI  CULTURAL  DIN  SATUL  DOLJE  Ș  TI,  COMUNA  
DOLJE  Ș  TI, JUDE  Ț  UL NEAM  Ț  ”,  în conformitate cu prevederilor art. 71,  
alin. (1) din OUG 114/2018

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  solicită
prezentarea următorului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind transformarea unui post contractual vacant
D-l primar prezintă temeiul legal care stă la baza proiectului de hotărâre,

cât  si  proiectul  de  hotărâre  pe  articole.Mai  spune  că  este  necesar
transformarea acestui post pentru ca să fie angajat un muncitor calificat în
mecanică auto pentru întretinerea utilajelor din dotarea primăriei.

Se prezintă avizul favorabil dat pentru acest proiect de hotărâre de către
comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului, urbanism, protecţie mediu .

Nu mai sunt alte  discuţii.
Supus la vot proiectul este aprobat în unanimitate de consilierii prezenţi.
D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  anunţă

rezultatul votului:
  voturi  pentru         15
  voturi împotrivă, abţineri     -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 53 din 26 iunie 2019 privind transformarea
unui post contractual vacant

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  solicită
prezentarea următorului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
realizarea investiţiei “REABILITARE SI MODERNIZARE SCOALA BURUIENESTI,
COMUNA DOLJESTI, JUDETUL NEAMT”

D-l primar prezintă temeiul legal care stă la baza proiectului de hotărâre,
cât si proiectul de hotărâre pe articole.

Se prezintă avizul favorabil dat pentru acest proiect de hotărâre de către
comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului,  urbanism, protecţie mediu şi  turism si de către comisia pentru
activităţi  social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate,  familie,  muncă  şi
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport.

Nu mai sunt alte  discuţii.
Supus la vot proiectul este aprobat în unanimitate de consilierii prezenţi.
D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  anunţă

rezultatul votului:
  voturi  pentru         15
  voturi împotrivă, abţineri     -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:
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H O T Ă R Â R E A nr. 54 din 26 iunie 2019 privind aprobarea
indicatorilor  tehnico-economici  pentru  realizarea  investiţiei
“REABILITARE  SI  MODERNIZARE  SCOALA  BURUIENESTI,  COMUNA
DOLJESTI, JUDETUL NEAMT”

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  solicită
prezentarea următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de hotărâre privind aprobarea asigurării  finan  ț  ării  de la bugetul  
local   pentru realizarea investi  ț  iei  “REABILITARE SI  MODERNIZARE SCOALA  
BURUIENESTI, COMUNA DOLJESTI, JUDETUL NEAMT”

D-l primar prezintă temeiul legal care stă la baza proiectului de hotărâre,
cât si proiectul de hotărâre pe articole.

Se prezintă avizul favorabil dat pentru acest proiect de hotărâre de către
comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului,  urbanism, protecţie mediu şi  turism si de către comisia pentru
activităţi  social-culturale,  culte,  învăţământ,  sănătate,  familie,  muncă  şi
protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport.

Nu mai sunt alte  discuţii.
Supus la vot proiectul este aprobat în unanimitate de consilierii prezenţi.
D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  anunţă

rezultatul votului:
  voturi  pentru         15
  voturi împotrivă, abţineri     -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 55 din 26 iunie 2019 privind aprobarea
asigurării finan  ț  ării de la bugetul local  pentru realizarea investi  ț  iei  
“REABILITARE  SI  MODERNIZARE  SCOALA  BURUIENESTI,  COMUNA
DOLJESTI, JUDETUL NEAMT”

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  solicită
prezentarea următorului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă
D-l primar prezintă temeiul legal care stă la baza proiectului de hotărâre,

cât si proiectul de hotărâre pe articole.
Se prezintă avizul favorabil dat pentru acest proiect de hotărâre de către

comisia  pentru  agricultură,  activităţi  economico-financiare,  amenajarea
teritoriului, urbanism, protecţie mediu şi turism si de către comisia juridică si
de disciplină.

D-l  consilier  Amariei  Viorel  propune  ca  presedinte  de  sedintă  pentru
perioada iulie-septembrie 2019 pe d-l consilier Iosub Vasile.

Nu mai sunt alte propuneri.
Supus la vot proiectul este aprobat în unanimitate de consilierii prezenţi.
D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU,  anunţă

rezultatul votului:
  voturi  pentru         15
  voturi împotrivă, abţineri     -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:

H O T Ă R  Â R E A nr.  56 din 26 iunie  2019 privind alegerea
preşedintelui de şedinţă
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D-nul  preşedinte  de  şedinţă  COJOCARU  MARIUS-CLAUDIU  declară
închise lucrările actualei şedinţe.

D-nul preşedinte de şedinţă dă cuvântul d-lui Husanu Danut.
D-l Husanu Danut revine cu solicitarea către Consiliul local de a aproba

înfiintarea unui centru de permanentă. Este mare nevoie de acest centru.
D-l primar răspunde că în momentul de fată toastă preocuparea este

îndreptată  spre  mutarea  cabinetului  medicului  de  familie  din  Doljesti  în
apartament si a medicului stomatolog la dispensarul Rotunda, pentru a putea
începe lucrările de reabilitare ale Dispensarului Doljesti. Totodată, precizează
că a vorbit cu doctorul de la Doljesti despre centrul de permanentă si spune că
medicul nu este de acord. 

D-l consilier Aniculăesei Cătălin subliniază că totusi d-l primar ar trebui
să  facă  solicitare  la  Casa  de  sănătate  pentru  înfiintarea  unui  centru  de
permanentă la Doljesti.

D-l primar spune că va face această solicitare si vom vedea ce raspuns
vom primi.

Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal.
  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR,          
       COJOCARU MARIUS-CLAUDIU                COJOCARU MIHAELA

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