
D-na inspector Mihai Otilia-Ionela, aduce la cunostinta ca m urma 
apelului nominal al consilierilor comunali, sunt prezenti 14 consilieri din cei 
15 consilieri ce constituie in prezent consiliul local. 

D-na Mihai Otilia-Ionela precizeaza ca sedinta extraordiriara se poate 
desfasura in conditiile prevazute de legea administratiei publice locale, 
putandu-se adopta toate categoriile de hotarari . 

Nr.crt. Numele !ii prenumele Prezent/ Absent Observatii 
1. AGUDO/NA PREZENTA 
2. AMAR/El VIOREL PREZENT 
3. ANDRIES DANIELA PREZENTA 
4. ANICULAESEI VASILE-CATALIN PREZENT 
5. ARCANA MARCEL PREZENT 
6. BILBOC MARICEL PREZENT 
7. CADAREMIL PREZENT 
8. CHICHIRITA CATALIN- PAUL PREZENT 
9. COJOCARU MARIUS-CLAUDIU ABSENT 
10. ENACHE VIRGIL PREZENT 
11. FARCA$ MIHAI PREZENT 
12. IOSUB VASILE PREZENT 
13. LUNGU ALBERT PREZENT 
14. MIHAi MARICA-ATENA PREZENTA 
15. TAMAS SERGIU PREZENT 

Sedinta etraordinara a Consiliului local al comunei Doljesti, judetul 
Neamt, a fost convocata prin Diepozitia Primarului comunei Doljesti, judetul 
Neamt nr. 254 din 12 septembrie 2019 privind convocarea Consiliului local al 
comunei Doljesti in sedinta extraordinara pe data de 16 septembrie 2019, 
conform art.133, alin.(1), art.134, alin.(3), lit.(a) si alin.(5) si art.136 alin. (5) 
din Ordonanta de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. 

Convocarea la sedinta extraordinara s-a facut la data de 12 septembrie 
2019, prin convocator scris si telefonic, de catre d-na Mihai Otilia-Ionela, care 
a inmanat consilierilor si invitatiile de participare la sedinta. 

Dispozitia a fost adusa la cunostinta locuitorilor comunei prin afisare la 
sediul Primariei comunei Doljesti. 

Sedinta extraordinara are loc in sala de sedinte a Consiliului local al 
comunei Doljesti si a inceput la orele 16,00. 

D-na inspector Mihai Otilia-Ionela, face prezenta consilierilor ~1 

consemneaza urmatoarea situatie: 

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 16 septembrie 2019 

in sedtnta extraordinara a Consiliului local al comunei 
Dolje~ti 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI D 0 L J E ~ T I 
617160 - DOWE~TI, Tel/fax 0233/780.514, 0233/780756; 0233/780757 

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



in unanimitatea consilierilor prezenti a fost aprobat procesul-verbal al 
sedintei ordinare a Consiliului Local al comunei Doljesti din data de 
16.08.2019, iar consiliul local a adoptat: 

H 0 TAR AR EA nr. 71 din 16 septembrie 2019 privind aprobarea 
procesului ~ verbal al sedintei extraordinare a Consiliului Local al 
comunei Doliesti 

D-nul presedinte de sedinta IOSUB VASILE, solicita prezentarea primului 
punct al ordinii de zi: 

Proiect de hotiirare privind aprobarea rectiticarii buqetului local pe anul 
2019 si modi{icarea listei de investitii 

D-1 primar prezinta temeiul legal cat si proiectul de hotarare pe articole. 

otriva, abtineri 
14 Observatii 

In unanimitatea consilierilor prezenti a fost aprobata ordinea de zi a 
sedintei ordinare. 

H 0 T A R A R E A nr. 70 din 16 septembrie 2019 privind 
aprobarea ordinii de zi a sedintei extraordinare din data de 1 t::. 
septembrie 2019 '-----./. 

Se propune totodata aprobarea procesului-verbal al sedintei 
extraordinare a Consiliului Local al comunei Doljesti din data de 16.08.2019. 

Voturi pentru 14 Observatii 
Voturi impotriva, abtineri - 

Totodata, d-na Mihai Otilia-Ionela reaminteste membrilor Consiliului 
local urmatoarele: 

,,Nu poate lua parte la deliberare si la adoptarea hotararilor consilierul 
local care, fie personal, fie prin sot, sotie, afini sau rude pana la gradul al 
patrulea inclusiv, are un interes patrimonial in problema supusa dezbaterilor 
consiliului local." 

D-nul IOSUB VASILE presedintele de sedinta ales pentru a conduce 
lucrarile sedintelor in perioada iulie - septembrie 2019 prezinta _ordinea de zi 
inscrisa in dispozitia de convocare: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea ordinii de zi a sedintei 
extraordinare din data de 16 septembrie 2019; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea procesului - verbal al sedintei 
extrordinare a Consiliului Local al comunei Doljesti; 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local pe 
anul 2019 si modificarea listei de investitii; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizati si a Devizului General actualizat al obiectivului de investitii ,, 
RENOVAREA, MODRNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN - 
SATUL DOLJESTI, COMUNA DOLJESTI, JUDETUL NEAMT", ca urmare a'--./ 
dispozitiilor de santier emise; 

5. Proiect de hotarare privind avizarea Regulamentului Serviciului Public 
de Salubrizare a localitatilor din Judetul Neamt. 

D-nul primar spune ca la sedinta comisiilor de specialitate a retras de 
pe ordinea de zi proiectul privind avizarea Regulamentului Serviciului Public 
de Salubrizare a localitatilor din judetul Neamt. 

Se supune la vot aprobarea ordinii de zi enuntata, obtinandu-se 
urrnatorul rezultat: 



H 0 TA R A R E A nr. 72 din 16 septem.brie 2019 privind aprobarea 
recti(iciirii bugetului local pe anul 2019 si modi(icarea listei de 
investitii 

D-nul presedinte de sedinta IOSUB VASILE, solicita prezentarea 
urmator'ului punct al ordinii de zi: 

Proiect de hotiirdre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
actualizati si a Devizului General actualizat al obiectivului de investitii , , 
RENOVAREA, MODRNIZAREA SI DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SATUL 
DOLJESTI, COMUNA DOLJESTI, JUDETUL NEAMT", ca urmare a dispozitiilor de 
santier emise 

D-nul primar prezinta temeiul legal cat si proiectul de hotarare pe 
articole. 

D-nul primar spune ca s-a actualizat valoarea finala. Suma totala consta 
din cheltuieli eligibile si neeligibile. Pe parcursul executarii proiectului au 
aparut diferite rnodificari si au fast necesare alte lucrari. S-au dat dispozitii de 
santier si mai este o diferenta de 18.801,75 lei. 

D-nul consilier Aniculaesei Catalin intreaba cand va fi receptia finala la 
obiectivul de investitii mentionat mai sus. 

D-nul primar ii raspunde ca pana in data de 29.09.2019 trebuie ca totul 
sa fie gata, in afara de spatiul de parcare din fata cladirii. Totodata 
mentioneaza ca suma care se adauga este de 18.801,75 lei. 

D-nul consilier Chichirita Catalin intreaba cand se va face plata pentru 
ultimele lucrari, 

D-na inspector Adochitei Maria ii raspunde ca mai sunt de platit 400 mii 
lei, surna care se va achita pana la receptia lucrarii, 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, consiliul local a 
adoptat: 

Nu mai sunt alte discutii. 
Supus la vot proiectul este aprobat in unanimitate de consilierii prezenti. 
D-nul re edinte de ~edinta IOSUB VASILE, anunta rezultatul votului: 

w~ri 14 

Mai spune ca lista de investitii a fost explicata de d-na inspector 
Adochitei Maria in sedinta comisiilor de specialitate. 

D-na inspector Adochitei Maria vine cu precizarea ca la cheltuieli 
materiale intra reparatiile curente ( schimbat tabla, varuit, etc.) care se vor 
executa la cladirea Primariei. 

D-nul consilier Lungu Albert spune ca s-au votat indicatorii tehnici 
pentru gaz si erau 8 mil. lei. Totodata solicita sa i se puna la dispozitie devizul 
de lucrari la obiectivul de investitii ,, Infiintare, distributie, gaze naturale in 
comuna Doljesti". 

D-nul primar ii raspunde d-lui consilierca o sa-i puna la dispozitie devizul 
de lucrari solicitat si mai precizeaza ca suma pe care o suporta Primaria din bugetul local 
este de circa 7 mil. lei 

Dl consilier Lungu Albert spune ca vrea sa stie sigur ce voteaza. 
Se prezinta avizul favorabil dat pentru acest proiect de hotarare de catre 

cormsia pentru agricultura, activitati economico-financiare, amenajarea 
teritoriului, urbanism, protectie mediu si turism. 

,-----... 



Red./Proc. M.0.1. 
Ex.1; Ds. f?ed.CLD. 

Pentru secretar, 
MIHAi OTILIA-IONELA 

VASILE___,. IOSUB D-nul presedinte de sedinta 
declara inchise lucrarile actualei sedinte. 

Drept care s-a incheiat prezentul proces verbal. 

H 0 T A R A R E A nr. 73 din 16 septembrie 2019 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizati si a Devizului General 
actualizat al obiectivului de investitii ,, RENOVAREA, MODRNIZAREA SI 
DOTAREA C.AMINULUI CULTURAL DIN SATUL DOLJESTI, COMUNA 
DOLJESTI, JuDETUL NEAMT", ca urmare a dispozitiilor de santier 
emise; 

Cu unanimitatea voturilor consilierilor prezenti, consiliul local a 
adoptat: 

voturi impotriva, abtineri I 

Nu mai sunt alte discutii. 
Supus la vot proiectul este aprobat in unanimitate de consilierii prezenti. 
D-nul pre~edinte de ~edinta IOSUB VASILE, anunta rezultatul votului: 

voturi pen tru I 14 

Se prezirita avizul favorabil dat pentru acest proiect de hotarare de catre 
toate comisiile de specialitate ale Consiliului local. 
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