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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 29 iulie 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. 207  din  22  iulie  2020  privind  convocarea  Consiliului  local  al  comunei
Doljeşti în şedinţă ordinară pe data de 29 iulie 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 iulie 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 şi a început la orele 16,00. 

D-na  secretar  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 ABSENT
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  14  consilieri  din  cei  15  consilieri  ce
constituie în prezent consiliul local, lipsă fiind viceprimarul comunei Doljești,
dl Enache Virgil.

D-na  secretar  precizează  că  şedinţa  ordinară  se  poate  desfăşura  în
condiţiile  prevăzute  de  Codul  administrativ,  putându-se  adopta  toate
categoriile de hotărâri . 
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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-na secretar aduce la cunoştinţă Consiliului local că este o solicitare a
d-lui Husanu Daniel. La terminarea lucrărilor sedintei va fi pusă în discutie si
acestă solicitare.

D-nul ARCANA MARCEL, 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 iulie 2020;

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

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea
de funcţionare şi  secţiunea de dezvoltare ale bugetului  local  al  comunei  în
semestrul I pe anul 2020;

4.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  actualizării  componenței
Structurii Comunitare Consultative privind Protecția Drepturilor Copilului;

5. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de  înscriere a  datelor in
Registrul  Agricol  pentru  semestrul  I  al  anului  2020 şi  stabilirea  măsurilor
pentru eficientizarea acestei activităţi;

6.  Proiect de hotărâre privind completarea Contractului de delegare a
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009,
prin Actul Adițional nr. 39;

7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat
al comunei Doljești a unor terenuri situate în intravilanul localității Doljești;

8. Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului ,,Reabilitarea și
modernizarea drumurilor comunale afectate de calamități în comuna Doljești,
județul Neamț”;

9.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  elaborării  Strategiei  de
dezvoltare locală durabilă a comunei Doljești pentru perioada 2021-2027;

10.  Proiect  de  hotărâre  privind  scăderea  din  evidenţa  fiscală  a
persoanelor decedate din comuna Doljești, județul Neamț.

Puncte suplimentare pe ordinea de zi:
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe

anul 2020 și modificarea listei de investiții.
Se supune la vot aprobarea ordinii de zi enunţată, cât si suplimentarea

acesteia, 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. 48 din 29 iulie 2020 privind aprobarea
ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 29 iulie 2020

Se propune totodată aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a
Consiliului Local al comunei Doljeşti din data de 29.06.2020.

Voturi pentru 14 Observaţii
Voturi împotrivă, abţineri -
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În unanimitatea consilierilor prezenţi a fost aprobat  procesul-verbal al
şedinţei  ordinare  a  Consiliului  Local  al  comunei  Doljeşti  din  data  de
29.06.2020, iar consiliul local a adoptat:

H O T Ă R Â R E A nr. 49 din 29 iulie 2020  privind aprobarea
procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei
Doljeşti

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  ARCANA  MARCEL,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de
funcţionare şi secţiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în semestrul
I pe anul 2020

D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole.
D-l primar  propune spre aprobare contul de execuţie al bugetului local al

comunei Doljești, pe cele două sectiuni la data de 30.06.2020. 
Veniturile totale prevăzute în bugetul local pentru semestrul I anul 2020

sunt în sumă de 5 968 000 lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 7 894 000 lei. 
     Veniturile realizate în semestrul I anul  2020 sunt în sumă de 6 253

585 lei, iar cheltuielile sunt în sumă de 4 751 271 lei.
Veniturile şi cheltuielile au fost efectuate în conformitate cu prevederile

legale,  nu s-au înregistrat  depăşiri  la  capitolele  de  cheltuieli  şi  nu au fost
efectuate plăţi fără repartizări în capitole bugetare şi deschideri de credite. 

Din analiza contului de executie la data de 30.06.2020 s-au constatat
urmatoarele :

 - veniturile au fost realizate in procent de 104,79 %, iar cheltuielile in
procent de 60,19  %. 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  ARCANA  MARCEL,  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. 50 din 29 iunie 2020  privind aprobarea
execuţiei  bugetare  pe  secţiunea  de  funcţionare  şi  secţiunea  de
dezvoltare ale bugetului local al comunei în semestrul I pe anul 2020

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  ARCANA  MARCEL,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de hotărâre privind aprobarea actualizării  componen  ț  ei  Structurii  
Comunitare Consultative privind Protec  ț  ia Drepturilor Copilului  

D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre pe articole; 
D-l  primar  spune  subliniază  importanta  acestei  comisii  la  nivel  de

comună, pe bază de voluntariat, întrucât cazurile de copii abandonati, neglijati
de părinti, delicventa juvenilă, sunt din ce în  ce mai multe. S-a discutat cu
personele propuse să facă parte din acestă comisie, asadar la acest moment
membrii comisiei cunosc obiectul activitătii, cât si atributiile comisiei. Scopul
Comisiei Comunitare Consultative privind Protecția Drepturilor Copilului este
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acela de a sprijini activitatea de asistență socială, prin promovarea interesului
superior al copilului.

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  ARCANA  MARCEL,  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. 51 din 29 iulie 2020  privind aprobarea
actualizării  componen  ț  ei  Structurii  Comunitare  Consultative  privind  
Protec  ț  ia Drepturilor Copilului  

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  ARCANA  MARCEL,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de  hotărâre  privind analiza stadiului  de   înscriere a   datelor  in
Registrul Agricol pentru semestrul I al anului 2020 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 de la ultima analiză s-au completat peste 1000 de

pozitii în registru agricol electronic. Dl consilier Arcana Marcel întreabă câte
pozitii sunt în total.

Registrul agricol al comunei Doljești, este constituit dintr-un număr total
de 4724 poziții de rol, clasificate pe tipuri de registru, după cum urmează:

a) Tipul I - Persoane fizice cu domiciliul în localitate - 3691 poziții de rol,
structurate pe sate, astfel:

-Doljești   920 poziții;
-Rotunda   804 poziții;
-Buruienești 1589 poziții;
-Buhonca   378 poziții.
b) Tipul II -Persoane fizice cu domiciliul în altă localitate, care figurează

cu bunuri pe  raza comunei Doljești –994 poziții de rol;
c) Tipul III -Persoane juridice cu domiciliul fiscal în localitate - 25 poziții

de rol;
d)  Tipul  IV -Persoane juridice cu domiciliul fiscal  în altă localitate -14

poziții de rol.
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  ARCANA  MARCEL,  anunţă  rezultatul

votului:
  voturi  pentru         14
  voturi împotrivă, abtineri   -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:
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H O T  Ă  R  Â  R  E  A  nr.  52  din  29  iulie  2020   privind  analiza
stadiului de  înscriere a  datelor in Registrul Agricol pentru semestrul I
al  anului  2020  şi  stabilirea  măsurilor  pentru  eficientizarea  acestei
activităţi

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  ARCANA  MARCEL,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect de hotărâre privind completarea Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă   ș  i de canalizare nr. 48/2009, prin Actul  
Adi  ț  ional nr. 39  

D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre.
Prin  proiectul  de  hotărâre  se  propune  completarea  Contractului  de

delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.
48/2009, prin Actul Adițional nr. 39, urmare punerii la dispoziția operatorului
regional  S.C.  APAVITAL SA,  în  vederea  operării,  administrării  și  exploatării
sistemului de apă potabilă realizat de către comuna Cucuteni, județul Iași și a
infrastructurii de apă potabilă și apă uzată realizate de către comunele Botești
și Bozieni, județul Neamț, precum și a extinderilor realizate de către membrii
ARSACIS;  încheierea  actului  aditional  nr.39  la  Contractul  de  delegare  nr.
48/2009; împuternicirea Președintelui Asociației de a semna, în numele și pe
seama asociaților Actul Adițional nr. 39.

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  ARCANA  MARCEL,  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. 53 din 29 iulie 2020  privind completarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu
apă   ș  i de canalizare nr. 48/2009, prin Actul Adi  ț  ional nr. 39  

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  ARCANA  MARCEL,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de hotărâre privind atestarea apartenen  ț  ei  la domeniul  privat  al  
comunei Dolje  ș  ti a unor terenuri situate în intravilanul localită  ț  ii Dolje  ș  ti  

D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre.
D-l primar spune că actualizarea domeniului public este o obligatie prin

lege. Suprafața de teren care constituie obiectul proiectului de hotărâre nu a
fost retrocedată în temeiul legilor speciale de retrocedare, nu a fost revendicată
și  nu  constituie  obiectul  unui  litigiu  pe  rolul  instanțelor  de  judecată.
Documentația  cadastrală  a  acestei  suprafețe  de  teren  se  va  face  potrivit
prevederilor Legii nr.7/1996, a cadastrului și publicității imobiliare, și valoarea
de inventar se va stabili în urma evaluării de către un evaluator autorizat.

Prin proiectul de hotărâre se propune atestarea apartenenței la domeniul
privat al comunei Doljești a unor terenuri din incinta fostului CAP Doljești,
după cum urmează:
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- lot I teren cu o suprafață de 3.115 m.p., construcție C1 magazie cu o
suprafață  286  m.p.  și  construcție  C2  stație  de  pompare  (fântâna)  cu  o
suprafață 13 m.p.;

- lot II teren cu o suprafață de 3.722 m.p., are în componență aleile de
acces și face parte din strada Ștefan cel Mare și Sfânt;

- lot III teren cu o suprafață de 179 m.p. și construcția C3( la cântar) cu o
suprafață de 7 m.p;

- lot IV teren cu o suprafață de 549 m.p.;
- lot V teren cu o suprafață de 699 m.p.;
- lot VI teren cu o suprafață de 104 m.p.;
- lot VII teren cu o suprafață de 229 m.p.;
- lot VIII teren cu o suprafață de 1.965 m.p.;
- lot IX teren cu o suprafață de 389 m.p.. Mai adaugă că aceste loturiu au

fost evidentiate în plansele anexe la proiectul de hotărâre si au fost verificate
fizic în teren.

Dl consilier Lungu Albert întreabă dacă ar mai fi astfel de terenuri, iar dl
primar răspunde că mai sunt cu sigurantă la Buruienesti la iesirea din sat
spre  Roman,  care  sunt  ocupate  de  anumiti  cetăteni,  la  Buhonca  la  vii,  la
Doljesti  la  iazuri,  la  Rotunda spre  Siret,  etc.  Toate  vor  fi identificate  după
măsurători cadastrale exacte.

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  ARCANA  MARCEL,  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.  54 din 29 iulie 2020  privind atestarea
apartenen  ț  ei  la  domeniul  privat  al  comunei  Dolje  ș  ti  a  unor  terenuri  
situate în intravilanul localită  ț  ii Dolje  ș  ti  

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  ARCANA  MARCEL,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de  hotărâre  privind  instrumentarea  proiectului  ,,Reabilitarea    ș  i  
modernizarea drumurilor  comunale afectate de calamită  ț  i  în comuna Dolje  ș  ti,  
jude  ț  ul Neam  ț  ”  

D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre.
D-l primar spune că urmare rapoartelor  operative privind cantitățile mari

de  precipitații(ploi  torențiale)  căzute  pe  zona  comunei  Doljești,  și  scurgeri
importante de pe versanți  și torenți aferente anilor 2016-2019; a proceselor
verbale privind constatarea pagubelor produse în comuna Doljești, ca urmare
a precipitațiilor înregistrate în diferite perioade aferente anilor 2016-2019 s-a
initiat proiectul ,,Reabilitarea și modernizarea drumurilor comunale afectate de
calamități în comuna Doljești, județul Neamț”

Dl  consilier  Lungu  Albert  întreabă  dacă  investitia  se  va  derula  prin
Compania Natională de Investitii, dacă este realizată proiectarea si că ar trebui
să se urmărească datele tehnice pentru ca nivelul drumurilor reabilitate să nu
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se ridice prea mult fată de nivelul la care se află in acest moment gospodăriile
cetătenilor.

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  ARCANA  MARCEL,  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. 55 din 29 iulie 2020  privind instrumentarea
proiectului ,,Reabilitarea   ș  i modernizarea drumurilor comunale afectate  
de calamită  ț  i în comuna Dolje  ș  ti, jude  ț  ul Neam  ț  ”  

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  ARCANA  MARCEL,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de hotărâre privind aprobarea elaborării  Strategiei  de dezvoltare
locală durabilă a comunei Dolje  ș  ti pentru perioada 2021-2027  

D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre.
D-l primar spune că orice proiect de investitie dacă nu este cuprins în

strategie nu poate fi aprobat, implementat, finantat.
Dl consilier  Arcana Marcel  întreabă dacă se poate veni  cu sugestii.  Dl

primar raspunde că munca pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare locală
durabilă a comunei Doljești pentru perioada 2021-2027 va fi una de echipă, 

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  ARCANA  MARCEL,  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. 56 din 29 iulie 2020  privind aprobarea
elaborării  Strategiei de dezvoltare locală durabilă a comunei Dolje  ș  ti  
pentru perioada 2021-2027

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  ARCANA  MARCEL,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de hotărâre  privind aprobarea rectificării  bugetului  local  pe  anul
2020   ș  i modificarea listei de investi  ț  ii  

D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre.
D-l  primar  luând  în  considerare  faptul  că  la  nivelul  localității  există

persoane  și  familii  ale  căror  posibilități  materiale  sunt  foarte  mici  sau
inexistente, astfel neexistând posibilitatea achitării taxelor și impozitelor către
bugetul  local,  faptul  că  unele  persoane  au  decedat,  cum este  situatia  din
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proiectul  de  hotărâre  de  astăzi  care  prezintă  situatia  defunctului  Milu
Constantin;

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  ARCANA  MARCEL,  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. 57 din 29 iulie 2020  privind scăderea din
evidenţa fiscală  a  persoanelor  decedate  din  comuna Dolje  ș  ti,  jude  ț  ul  
Neam  ț  

D-nul  preşedinte  de  şedinţă  ARCANA  MARCEL,  solicită  prezentarea
următorului punct al ordinii de zi:

Proiect  de  hotărâre  privind  scăderea din  evidenţa  fiscală  a  persoanelor
decedate din comuna Dolje  ș  ti, jude  ț  ul Neam  ț  

D-l primar prezintă temeiul legal cât si proiectul de hotărâre.
D-l primar propune rectificarea bugetului local conform sumei atribuite

Comunei Doljești prin Hotararea nr. 554 din 16 iulie 2020 privind alocarea
unei sume din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului,  prevazut in
bugetul  de stat  pe anul 2020,  pentru unele  unitati  administrativ-teritoriale
afectate de calamitatile naturale.

Completarea   listei  de  investiții,  se  face  în  sensul  înscrierii
investiției  ,,Reabilitarea  si  modernizarea  drumurilor  comunale  afectate  de
calamitati  in comuna Doljesti, Judetul Neamt”, al cărei contract se va încheia
cu Compania Natională de Investiții , dar pentru care partea de obținere avize,
autorizatie ține de bugetul local cu suma de 30 mii lei.

În ce privește modificarea listei de investiții : 
-la  obiectivul  ,,  Extindere,  modernizare,  reabilitare  și  dotare  Clădire

Primărie,,  se adaugă suma de 2 mii lei reprezentând diferentă plată pentru
servicii de proiectare necesare pentru lucrările suplimentare

- la obiectivul ,, Modernizare, reabilitare si dotare Dispensar Doljești” se
adaugă  suma  de  9  mii  lei  reprezentând  diferentă  plată  pentru  servicii  de
proiectare și asistență din partea proiectantului ;

- la obiectivul ,, Gard sediul nou primărie” se adaugă suma de 2 mii lei.
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  ARCANA  MARCEL,  anunţă  rezultatul

votului:
  voturi  pentru         14
  voturi împotrivă, abtineri   -

Cu  unanimitatea   voturilor  consilierilor  prezenţi,  consiliul  local  a
adoptat:
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H O T Ă R Â R E A nr. 58 din 29 iulie 2020  privind aprobarea
rectificării  bugetului  local  pe  anul  2020    ș  i  modificarea  listei  de  
investi  ț  ii  

D-nul preşedinte de şedinţă ARCANA MARCEL   declară închise lucrările
actualei şedinţe.

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

                                              Cezar Mihaela

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