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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 28 februarie  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. 90 din 21 februarie 2020 privind convocarea Consiliului local al comunei
Doljeşti în şedinţă ordinară pe data de 28 februarie  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 21 februarie  2020,
prin  convocator  scris  şi  telefonic,  de  către  d-na  Mihai  Otilia-Ionela  pentru
secretar, 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  Mihai  Otilia-Ionela  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  ABSENT
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  Mihai  Otilia-Ionela  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  Mihai  Otilia-Ionela  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: 

mailto:primcomdoljesti@yahoo.com
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„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-na  Mihai  Otilia-Ionela  anunță  prezenta  la  sedinta  de  consiliu  a
preotului Iosif Bisoc, paroh al Bisericii catolice din Buruienești.

D-nul  ANICULĂESEI  VASILE-CĂTĂLIN  dă  citire  cererii  depusă  la
Consiliul local de Parohia romano-catolică ,,Sf.Iosif Muncitorul”.

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 28 februarie 2020;

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

 3.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rezultatelor  inventarierii
generale  a  patrimoniului  administrativ  al  comunei  Doljeşti  aferent  anului
2019.

Se  supune  la  vot  aprobarea  ordinii  de  zi  enunţată,  obţinându-se
următorul rezultat:

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. 16 din 28 februarie  2020 privind aprobarea
ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 28 februarie  2020

Se  propune  totodată  aprobarea procesului-verbal  al  şedinţei
extraordinare a Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de 14.02.2020.

Voturi pentru 14 Observaţii
Voturi împotrivă, abţineri -

În unanimitatea consilierilor prezenţi a fost aprobat  procesul-verbal al
şedinţei  extraordinare  a  Consiliului  Local  al  comunei  Doljeşti  din  data  de
14.02.2020, iar consiliul local a adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 17 din 28 februarie  2020   privind aprobarea  
procesului  -  verbal  al  şedinţei  extraordinare  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 aprobarea rezultatelor inventarierii generale a
patrimoniului administrativ al comunei Doljeşti aferent anului 2019

D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
D-l primar spune că comisia de inventariere si-a încheiat activitatea prin

procesul verbal nr.795 din 28.01.2020. S-au verificat situatiile din inventar cu
existenta pe teren  si nu există lipsuri. Toate bunurile apartinand unitatilor
administrativ-teritoriale sunt supuse inventarierii anuale. Consiliului local i se
prezinta anual de catre primar un raport asupra situatiei gestionarii bunurilor.

In  temeiul  prevederilor  Legii  contabilitatii  nr.  82/1991,  republicata,
entitatile  au  obligatia  sa  efectueze  inventarierea  elementelor  de  natura
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activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute, la inceputul activitatii, cel
putin o data in cursul exercitiului financiar pe parcursul functionarii lor.

Precizăm  ca  inventarierea  patrimoniului  public  si  privat  al  comunei
Doljesti,  a  fost  efectuată  in  totalitate,  urmarindu-se  respectarea
reglementarilor  legale  in  acest  sens,  in  vederea  stabilirii  situatiei  reale  a
patrimoniului  public  si  privat  a  comunei  Doljesti  la  data  de  31 decembrie
2019.

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  ANICULĂESEI  VASILE-CĂTĂLIN,  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. 18 din 28 februarie  2020 privind aprobarea
rezultatelor  inventarierii  generale  a  patrimoniului  administrativ  al
comunei Doljeşti aferent anului 2019

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  ANICULĂESEI  VASILE-CĂTĂLIN,  dă
cuvântul  d-lui  primar  pentru  prezentarea  Raportului  de  activitate  al
primarului pentru anul 2019.

D-nul primar prezintă raportul  de activitate  al  primarului  pentru anul
2019, Consiliul local ia act de acest raport.   D-nul primar spune că în zilele
imediat următoare îl va publica pe site-ul Primăriei comunei Doljești.

D-nul preşedinte de şedinţă ANICULĂESEI VASILE-CĂTĂLIN, dă cuvântul
preotului paroh Iosif Bisoc:

,,Mă bucur că am posibilitatea să vin în Consiliu. In primul rând vreau să
aduc multumiri Consiliului local, d-lui primar, d-lui viceprimar. Sunt sigur că
atunci  când a-ti  candidat  v-ati  gândit  la  ce  este  mai  bine  pentru cetătenii
comunei.  Plecând de la  această premiză, sunt sigur că întrebarea ,,  De ce
trebuie  să  dăm  bani  la  biserică?”  o  consider  normală.Întotdeauna  am
prezentat bilantul.

Noi, ca si activitate de parohie, supravietuim, în schimb nu ne permitem
investitii.  Asadar,  neavând  această  posibilitate,  ne  adresăm ori  Consiliului
local,  ori  Consiliului  judetean,  cultelor  si  credinciosilor  din  parohie.  Este
datoria  fiecărui  credincios  ca  să  stie  ce  se  face  cu  fiecare  leu  dat  la
biserică.Primăria nu are obligatia să dea bani Bisericilor. În acelasi timp nu
putem uita  că  partea  religioasă  este  una  esentială.  Noi  putem renunta  la
proiecte, dar totul se răsfrânge asupra credinciosilor. Voi depune un memoriu
si m-as bucura dacă acest lucru s-ar putea realiza.

Încă o dată multumesc foarte mult!
D-l primar:
,, Si noi multumim. Când am construit bugetul , l-am construit pentru

niste  lucruri  bune.  Dar  poate  o  să  mai  primim bani  si  se  vor  face  niste
rectificări. Anul aceasta, la sfârsitul lunii martie sau aprilie o să putem face
niste rectificări. Poate vom reusi să organizăm Ziua comune si  să  o legăm de
evenimentul ,,100 de ani de la înființarea PAROHIEI BURUIENESTI.”
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D-nul  preşedinte  de  şedinţă  ANICULĂESEI  VASILE-CĂTĂLIN declară
închise lucrările actualei şedinţe.

Drept care s-a încheiat prezentul proces verbal.
  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
ANICULĂESEI VASILE-CĂTĂLIN 

Pentru SECRETAR GENERAL AL COMUNEI DOLJESTI,
                                              MIHAI OTILIA IONELA

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