
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

 

 

PROCES- VERBAL 

Încheiat  astăzi, 12.06.2019, la şedinţa  extraordinară a Consiliului Local al comunei Dochia, 
judeţul Neamţ 

 

               La şedinţa de astăzi, 12.06.2019, sunt prezenţi  9 consilieri locali  ( Anitei Vasile,  
Ceausu Vasile, Iacob Marian, Nitu Vieniamin,Schiopu Stefanica,Stoian Danut, Tudurache 
Ion, Vaduva  Gabriel Popa Mariea,) din cei 11 consilieri în funcție, lipsesc consilieri Chiuaru 
Vasile, Iacob Daniel  Participă primarul ,inspectorul protecția mediului si  secretarul 
comunei .     

Sunt întrunite astfel prevederile art. 40 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, privind prezenţa majorităţii consilierilor în funcţie, şedinţa fiind 
legal constituită. 

Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia primarului nr. 142 /07.06.2019, 
conform prevederilor art. 39 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
republicată. 

În Convocare a fost specificată ordinea de zi a şedinţei, respectiv:  

                 1. Proiect de hotărâre privind încheierea pe perioadă determinată a unui contract 

în vederea asigurării serviciilor de salubrizare ale comunei Dochia, județul Neamț; 

(iniţiator, primarul comunei Dochia, Păduraru Constantin); 

 

            2 .Întrebări, interpelări, discuţii. 
 
Preşedintele de şedinţă    da citire  ordinii de zi.  

Ordinea de zi a fost votată în unanimitate; este  supus la vot si aprobat cu 9 voturi ,, 
pentru,, . Se supune la vot procesul verbal de la sedinta din data de 17.05.2019 si este  
aprobat cu 9 voturi ,, pentru,, 

 

Pct.1 de pe ordinea de zi: 

D-nul  Secretar: este prezentă domnișoara inspector protecția mediului care o să 
prezinte situația la zi referitor la serviciul de salubrizare de pe raza comunei Dochia 

D- na Inspector  protecția mediului: Zona 1 din cadrul proiectului SMID derulat 
prin ADI ECONEAMȚ a fost licitată și în luna ianuarie a fost semnat contractul de 
salubrizare cu firma GIREXIM care a avut termen de mobilizare 90 de zile .Datorită faptului 



că această firmă nu și-a respectat  clauzele contractuale , în data de 31.05.2019 a fost 
reziliat contractul. Roznov Sal nu a mai venit la colectat  , fiind și cel mai scump , în acest 
moment am rămas descoperiți.  

D-nul Primar: Trebuie să ne reglăm cu 3 facturi ianuarie – martie 2019 trebuie să 
facem compesare cu ei , dar nu vor , se va ajunge la litigiu.  

D-nul Stoian : Trebuie să punem amenzi celor care aruncă gunoiul în locuri 
nepermise 

D-nul Vaduva : Trebuie luată atitudine 

D-nul Stoian : când se face un contract trebuie luate măsuri 

D- na Inspector  protecția mediului: este necesară încheierea unui contract de 
salubrizare   

D-nul Vaduva : cine autorizează aceste firme de salubrizare? 

D-nul Secretar: ANRSC eliberează liciențe și autorizații pentru operatori. 

D-nul Stoian : după încheierea contractului puneți să fie urmărit la avize ,selectare, 
transport etc. 

D-nul Vaduva : la Sănduleni Bacău este un parc de mașini , containere, pubele , sunt 
foarte mult ajutați de UE , ar trebui luată legătura cu ei. 

D-nul Primar: referitor la canalizare Apa Serv ne obligă ca 30% din populație să fie 
racordată la canalizare 

D-nul Tudurache : se colectează selectiv ? 

D- na Inspector  protecția mediului: nu se colectează selectiv , gunoiul va fi cântărit 
, vom avea delegat care va ține evidența. 

D-nul Vaduva : de ce nu a fost verificat RoznovSal , cât a colectat cît a selectat  

D-nul Primar: Roznov Sal are stație de sortare la Roznov , dar au selectat foiarte 
puțin  , undeva la 3% . 

Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 9 voturi ,, pentru,,   

Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei de astăzi. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

Preşedintele de şedinta                                                   Secretarul comunei 

      Anitei Vasile                             Pascaru Vasile 

 

 


