Consiliul Local al comunei Dragomireşti
Nr. 167 din 18.01.2016

PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 18.01.2016 în şedinţa ordinară
a consiliului local al comunei Dragomireşti
În conformitate cu art. 39 alin.(1) şi (3) şi ale art.68 alin.(1) din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001,republicată, prin dispoziţia nr. 2 din 13.01.2016, primarul a convocat Consiliul local
al comunei Dragomireşti,în şedinţă ordinară pe data de 18.01.2016, consilierii fiind invitaţi la şedinţă prin
invitaţie scrisă şi convocare.
Sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 11 în funcţie.
La şedinţă participă de drept :dl. primar Panaite Vasile, dl.viceprimar Alistar Ion ,secretarul
comunei d-na Amariei Emilia , iar ca invitaţi doamna contabilă Gendăuanu Mariana ,doamna Popîrda
Elena consilier în cadrul compartimentului impozite şi taxe şi domnul Aprofirei Lucian-Gheorghe
consilierul primarului şi manager de proiecte.
Întrucât la şedinţă participă majoritatea consilierilor locali în funcţie,şedinţa se desfăşoară legal
conform art.40 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,republicată.
Conform art.42 alin.(5) din Legea nr. 215/2001,republicată , a administraţiei publice locale,
d-na secretar Amariei Emilia supune spre aprobare procesul -verbal al şedinţei ordinare din data de
15.12.2015 care a fost aprobat în unanimitate de voturi în forma prezentată fără să fie contestat conţinutul
acestuia .
Dl. primar prezintă proiectul ordinei de zi ,pentru a fi aprobat de consilieri după cum urmează:
1. Hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016. Iniţiator:primar
2. Hotărâre privind aprobarea luării în administrare a platformelor de colectare a deşeurilor
realizate în cadrul proiectului de interes comun „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în
Judeţul Neamţ”. Iniţiator: primar;
3. Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Dragomireşti
nr.2 din 28.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a planului anual de evoluţie a tarifelor şi
taxelor precum şi a cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul
Neamţ”. Iniţiator:primar.
4. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din
Judeţul Neamţ . Iniţiator:primar;
5. Hotărâre privind modificarea şi completarea Acordului de Parteneriat încheiat în vederea
realizării proiectului "Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ". Iniţiator:primar;
6. Hotărâre privind aprobarea documentaţiei de atribuire pentru contractul de
delegare prin concesiune a gestiunii unor activităţi componente ale serviciului de salubrizare .Iniţiator:
primar.
Se consultă consilierii dacă mai sunt şi alte proiecte de hotărâri de introdus pe ordinea de zi.
Nu au fost alte proiecte de introdus şi se supune la vot ordinea de zi anunţată prin convocare, fiind
aprobată în unanimitate de voturi.
Se trece la dezbaterea primului proiect de hotărâre de pe ordinea de zi privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2016.
Domnul Burduja Neculai preşedinte de şedinţă ,supune dezbaterii consiliului local proiectul de
hotărâre care este însoţit de raportul de specialitate nr. 6 din 04.01.2016 al compartimentului financiarcontabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului
Comisiile de specialitate nr. 1,2.şi 3 ale consiliului local Dragomireşti au avizat favorabil
proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Întrucât propuneri sau discuţii privind acest proiect de hotărâre nu sunt , toţi consilierii l-au aprobat în
forma propusă de iniţiator .
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat cu
unanimitate de voturi, adoptându-se hotărârea nr. 1 din 18.01.2016 a consiliului local.

-2Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi : hotărâre privind aprobarea luării în
administrare a platformelor de colectare a deşeurilor realizate în cadrul proiectului de interes comun
„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”.
Domnul Burduja Neculai preşedinte de şedinţă ,supune dezbaterii consiliului local proiectul de
hotărâre care este însoţit de raportul de specialitate nr. 7 din 04.01.2016 al compartimentului
implementare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Comisiile de specialitate nr. 1,2.şi 3 ale consiliului local Dragomireşti au avizat favorabil
proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Întrucât propuneri sau discuţii privind acest proiect de hotărâre nu sunt , toţi consilierii l-au aprobat în
forma propusă de iniţiator .
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat cu
unanimitate de voturi, adoptându-se hotărârea nr. 2 din 18.01.2016 a consiliului local.
Se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi : hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Local al comunei Dragomireşti nr.2 din 28.01.2010 privind aprobarea studiului de fezabilitate,
a planului anual de evoluţie a tarifelor şi taxelor precum şi a cofinanţării proiectului „Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ”.
Domnul Burduja Neculai preşedinte de şedinţă ,supune dezbaterii consiliului local proiectul de
hotărâre care este însoţit de raportul de specialitate nr. 8 din 04.01.2016 al compartimentului
implementare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Comisiile de specialitate nr. 1,2.şi 3 ale consiliului local Dragomireşti au avizat favorabil
proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Întrucât propuneri sau discuţii privind acest proiect de hotărâre nu sunt , toţi consilierii l-au aprobat în
forma propusă de iniţiator .
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat cu
unanimitate de voturi, adoptându-se hotărârea nr. 3 din 18.01.2016 a consiliului local.
Se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi : hotărâre privind aprobarea
Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localităţilor din Judeţul Neamţ .
Domnul Burduja Neculai preşedinte de şedinţă ,supune dezbaterii consiliului local proiectul de
hotărâre care este însoţit de raportul de specialitate nr. 9 din 04.01.2016 al compartimentului
implementare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Comisiile de specialitate nr. 1,2.şi 3 ale consiliului local Dragomireşti au avizat favorabil
proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Întrucât propuneri sau discuţii privind acest proiect de hotărâre nu sunt , toţi consilierii l-au aprobat în
forma propusă de iniţiator .
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat cu
unanimitate de voturi, adoptându-se hotărârea nr.4 din 18.01.2016 a consiliului local.
Se trece la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi : hotărâre privind modificarea şi
completarea Acordului de Parteneriat încheiat în vederea realizării proiectului "Sistem de Management
Integrat al Deşeurilor în Judeţul Neamţ".
Domnul Burduja Neculai preşedinte de şedinţă ,supune dezbaterii consiliului local proiectul de
hotărâre care este însoţit de raportul de specialitate nr. 49 din 06.01.2016 al compartimentului
implementare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Comisiile de specialitate nr. 1,2.şi 3 ale consiliului local Dragomireşti au avizat favorabil
proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.
Întrucât propuneri sau discuţii privind acest proiect de hotărâre nu sunt , toţi consilierii l-au aprobat în
forma propusă de iniţiator .
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat cu
unanimitate de voturi, adoptându-se hotărârea nr.5 din 18.01.2016 a consiliului local.
Se trece la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi : hotărâre privind aprobarea
documentaţiei de atribuire pentru contractul de delegare prin concesiune a gestiunii unor activităţi
componente ale serviciului de salubrizare.
Domnul Burduja Neculai preşedinte de şedinţă ,supune dezbaterii consiliului local proiectul de
hotărâre care este însoţit de raportul de specialitate nr. 60 din 06.01.2016 al compartimentului
implementare proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Comisiile de specialitate nr. 1,2.şi 3 ale consiliului local Dragomireşti au avizat favorabil
proiectul de hotărâre şi propun adoptarea acestuia.

-3Întrucât propuneri sau discuţii privind acest proiect de hotărâre nu sunt , toţi consilierii l-au
aprobat în forma propusă de iniţiator .
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre care a fost aprobat cu
unanimitate de voturi, adoptându-se hotărârea nr.6 din 18.01.2016 a consiliului local.
Deoarece întrebări sau interpelări nu sunt , toţi consilierii fiind deacord cu cele expuse în
şedinţă ,domnul preşedinte ,declară închise lucrările şedinţei.
Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal într-un singur exemplar.
Procesul verbal a fost semnat de: D-l Burduja Neculai - preşedinte de şedinţă __________
D-na Amariei Emilia - secretarul comunei____________
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