ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
DOBRENI
Nr. 2830 din 03.05.2018

Încheiat astăzi, 03.05.2018, la şedinţa ordinară a
CONSILIULUI LOCAL DOBRENI
La şedinţa de astăzi sunt prezenţi 8 consilieri, din cei 11 consilieri care
compun Consiliul Local al comunei Dobreni. Lipsesc domnii consilieri Apintilioaei
Maria, Bârsan Lucian și Humă Dănuț.
Sunt întrunite prevederile art. 40 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 republicată, cu
modificările si completarile ulterioare - prezenţa majoritaţii consilierilor locali în
functie, sedinţa fiind legal constituită.
Şedinţa a fost convocată de doamna primar Creţu Vasilica pe baza convocării
scrise nr. 2775 din 27.04.2018 şi a dispoziţiei nr. 73 din 27.04.2018, conform art. 39
din Legea nr. 215/2011 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi
completările ulterioare.
În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum şi ordinea
de zi propusă a se discuta, conform prevederilor legale.
Lucrările şedinţei sunt publice.
La şedinţa de astăzi participă din partea Primăriei comunei Dobreni, doamna
primar Creţu Vasilica şi doamna Stoleru Delia Genina secretarul comunei Dobreni.
S-au prezentat la ședință cetățeni din comuna Dobreni, crescători de animale
astfel: Antochi Danut, Nistor Ana și Nistor Vasile.
Se supune la vot procesul verbal de la şedinţa anterioară de consiliu, repectiv
din data de 29.03.2018 , care este aprobat în unaninimitate.
Toţi consilierii au în mape materialele de sedinţă conform legislaţiei în vigoare.
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Irimia Gheorghe supleantul
domnului consilier Humă Dănuț.
Domnul preşedinte de şedinţă Irimia Gheorghe, prezintă ordinea de zi, astfel:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor
publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Dobreni.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului asistentilor personali
pentru persoanele cu handicap grav din comuna Dobreni pentru anul 2018.
Iniţiator: primar – Creţu Vasilica
3. Întrebări şi interpelări.
Domnul președinte de ședință Irimia Gheorghe invită crescatorii de animale
sa-si expuna problemele pentru care au venit în sedința de consiliu.
Domnul Antochi Dănuț solicită ca la licitatia pentru inchirierea pasunilor să se
țină cont și de încarcatura de animale. Trebuie să se verifice să nu se înregistreze
aceleași animale de două ori.
Domnul Nistor Vasile arată că iarbă în punctul Luncă este foarte mică. Vacile
nu au ce să pășuneze.
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Punctul 1 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de
ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului
comunei Dobreni.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni, prezintă
expunerea de motive a primarului comunei, raportul de specialitate şi proiectul de
hotărâre. Se explica domnilor consilieri ca în acest plan de ocupare a functiilor publice
s-a trecut că în anul 2018 vom scoate la concurs trei funcții publice. Deja este demarată
procedura pentru două posturi.
Domnul consilier Chelmu Dănuț întreabă care sunt funcțiile care s-au scos la
concurs.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni răspunde ca s-au
scos la concurs postul de consilier impozite si taxe- casier si postul de consilier juridic.
Avem deja depuse doua dosare.
Domnul consilier Chelmu Dănuț întreabă dacă poate participa si dansul la
selectia dosarelor. Cine a depus dosar pana în prezent.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni răspunde că
selectia dosarelor o face comisia de concurs care este formata din functionari publici.
Obligatoriu este un reprezentant al ANFP Bucuresti , de regulă un funcționar din cadrul
Institutiei Prefectului, doi funcționari din cadrul institutiei care scoate la concurs postul si
un secretar. Daca primăria nu are funcționari care să îndeplinească condițiile pentru a
face parte din comisia de concurs poate solicita funcționari de la o altă Primărie. La
concursul pentru casierie s-a inscris o persoană din comuna Zănesti și soția lui Mihnea
Morariu – seful SVSU Dobreni.
Comisile de specialitate prezintă avizele de specialitate.
Domnul președintele de şedinţă Irimia Gheorghe supune la vot proiectul de
hotărâre, care este aprobat cu 8 voturi pentru fiind adoptată astfel HOTĂRÂREA NR.
39.
Punctul 2 al ordinii de zi – Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului
asistenților personali pentru persoanele cu handicap grav din comuna Dobreni
pentru anul 2018.
Doamna Stoleru Delia Genina - secretarul comunei Dobreni prezintă expunerea
de motive a primarului, raportul de specialitate şi proiectul de hotărâre.
Comisile de specialitate prezintă avizele de specialitate.
Se supune la vot proiectul de hotărâre care este aprobat cu 8 voturi pentru fiind
adoptată astfel HOTĂRÂREA NR. 40.
Punctul 3 al ordinii de zi – Întrebări şi interpelări.
Domnul consilier Măriuta Daniel arată ca a fost intrebat de cetatenii din
comuna daca nu se poate colecta gunoiul menajer mai des.
Domnul viceprimar Ariton Vasile raspunde că se poate colecta mai des gunoiul
însă va trebuie să plateasca o taxă de salubrizare mai mare.
Domnul consilier Vasiliu Vasile arată că el plătește taxa de salubrizare, însă
mașina nu ajunge în dreptul proprietății sale.
Domnul consilier Cosmescu Gheorghe consideră că cetățenii trebuie să
folosească compostoarele. Sunt foarte utile.
Întrucât alte întrebări, interpelări şi probleme de analizat nu mai sunt iar
punctele înscrise pe ordinea de zi au fost discutate, cu permisiunea domnilor
consilieri, preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei de astăzi.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare.
Preşedinte de şedinţă,
Irimia Gheorghe

Întocmit: Secretar
Stoleru Delia Genina
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