ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
HOTĂRÂREA nr.72 din 07 decembrie 2017
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei
Dochia pentru anul 2017
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședința extraordinară
din data de 07 decembrie 2017,
Luând în discuţie proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia
privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2017, referatul de
de specialitate nr. 6671 din 05.12.2017, întocmit de Compartimentul
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului și decizia nr.
138/16.11.2017 și decizia nr.140/23.11.2017 emisă de Administrația Județeană
a Finanțelor Publice Neamț și Hotărârea Consiliului Județean nr. 322/29.11.2017.
În baza art. 19 alin. (2), art. 49 alin. (4) și alin. (6) din Legea nr.273/2006,
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii
nr.69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare; Legea nr. 52/2003, privind
transparenta decizionala in administratia publica;
In temeiul art. 36, art. 45, alin. (1) si alin. (6) din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare,
republicată;
H OTĂRĂŞTE :
Art. 1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al
comunei Dochia pentru anul 2017, potrivit consemnărilor înscrise în conţinutul
situaţiei prezentate în Anexa nr. 1 a prezentului act administrativ, parte integrantă
a acestuia.
(2) Se modifică lista investițiilor publice pe anul 2017 cu finanțare
parțială sau integrală de la bugetul local, conform Anexei nr. 2 a prezentului act
administrativ, parte integrantă a acestuia.
Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, H.C.L. nr.
25/2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pentru anul 2017, se
modifică şi se completează în mod corespunzător.
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Dochia şi Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Dochia.

Preşedintele de şedinţă
Iacob Ghiocel Vasile

Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi „pentru”,
locali în funcţie şi 9 consilieri prezenţi.

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Căpitanu Constantin

0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri

Anexa nr. 1 la HCL nr. 72 din 07.12.2017
Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2017

I.

suplimentarea atât a cheltuielilor, cât și a veniturilor bugetului local aferente
secțiunilor de dezvoltare și de funcționare pentru trimestrul IV, după cum urmează:
-LEIINDICATORI
INFLUENŢE
RECTIFICARE
TRIM.IV
1. VENITURI
- Subcap. 04.02.04: „Sume alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”
+ 31.000
- Subcap. 11.02.06: „Sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”
-1.000
- TOTAL VENITURI
2. CHELTUIELI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE
- AUTORITĂȚI EXECUTIVE: 51.02.01.03
- Alin. 71.01.30: „Alte active fixe”

+30.000

+ 19.000

3. CHELTUIELI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
- ILUMINAT PUBLIC ȘI ELECTRIFICĂRI: 70.02.06
- Titlul 20 „Bunuri și servicii”
- TOTAL CHELTUIELI

+11.000
+30.000

virarea creditelor bugetare de la un capitol la alt capitol al clasificaţiei bugetare și
în cadrul aceluiași capitol în cadrul trimestrului IV pentru secțiunea de funcționare,
după cum urmează:
-LEICHELTUIELI – SECŢIUNEA DE FUNCTIONARE
INFLUENŢE
RECTIFICARE
TRIM.IV
1. AUTORITĂȚI EXECUTIVE: 51.02.01.03
- Alin. 20.06.01: „Deplasări interne, detaşări, transferări”
-1.500
- Alin. 20.13: ”Pregătire profesională”
-2.000
- Alin. 20.11: ” Cărți, publicații și materiale documentare”
+500
2. SALUBRITATE: 74.02.05.01
- Alin. 20.01.30: „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și
-3.000
funcționare”
3. ILUMINAT PUBLIC ȘI ELECTRIFICĂRI: 70.02.06
- Titlul 20 „Bunuri și servicii”
+5.000

II.

4. ALTE
CHELTUIELI
ÎN
DOMENIUL
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI: 65.02.50
- Alin. 20.01.30: „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și
funcționare”

III.

+1.000

diminuarea atât a cheltuielilor, cât și a veniturilor bugetului local aferente secțiunii
de funcționare pentru trimestrul IV, după cum urmează:
-LEIINDICATORI SECŢIUNEA DE FUNCȚIONARE
INFLUENŢE
RECTIFICARE TRIM.IV
1. VENITURI
- Subcap. 11.02.02: „Sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor
şi Municipiului Bucureşti” pentru:
- Finanțarea de bază a unităților de învățământ
preuniversitar de stat, din care:
- Finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile,
indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani
-25.000
stabilite prin lege, precum și contribuțiile
aferente acestora
-25.000
2. CHELTUIELI DE PERSONAL
2.1 Invățământ preșcolar :65.02.03.01
- Salarii de bază :10.01.01
- Transferuri privind contribuții de sănătate :10.03.06
- Alte sporuri:10.01.06

-500
-4.000
-500

2.2 Învățământ primar :65.02.03.02
- Salarii de bază :10.01.01
- Alte sporuri:10.01.06

-1.500
-500

- Contribuții de asigurări sociale de stat:10.03.01

-2.000

- Contribuții de asigurări de șomaj:10.03.02

-1.000

2.3 Învățământ gimnazial:65.02.04.01
- Salarii de baza :10.01.01

-11.000

- Alte sporuri:10.01.06

-4.000

IV.

suplimentarea atât a cheltuielilor, cât și a veniturilor bugetului local aferente
secțiunii de funcționare pentru trimestrul IV, după cum urmează:
-LEIINDICATORI SECŢIUNEA DE FUNCȚIONARE
INFLUENŢE
RECTIFICARE TRIM.IV
1. VENITURI
- Subcap. 11.02.02: „Sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor
şi Municipiului Bucureşti” pentru:
- Finanțarea de bază a unităților de învățământ
preuniversitar de stat, din care:
- Finanțarea cheltuielilor cu plata hotărârilor
judecătorești pentru plata salariilor în unitățile
+101.000
de învățământ preuniversitar de stat
+101.000
2. CHELTUIELI DE PERSONAL
2.1 Învățământ preșcolar: 65.02.03.01
- Salarii de bază :10.01.01

+11.000

- Contribuții de asigurări sociale de stat:10.03.01

+1.500

- Contribuții de asigurări sociale de sănătate:10.03.03

+500

2.2. Învățământ primar: 65.02.03.02
- Salarii de bază :10.01.01

+28.000

- Contribuții de asigurări sociale de sănătate:10.03.03

+2.000

- Contribuții de asigurări sociale de stat:10.03.01

+4.000

- Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă
și boli profesionale:10.03.04
- Transferuri privind contribuții de sănătate :10.03.06

+500
+500

2.4 Învățământ gimnazial:65.02.04.01
- Salarii de bază :10.01.01

+43.000

- Contribuții de asigurări sociale de stat:10.03.01

+7.000

- Contribuții de asigurări de șomaj:10.03.02

+200

- Contribuții de asigurări sociale de sănătate:10.03.03

+2.500

- Transferuri privind contribuții de sănătate :10.03.06

+300

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE
nr.73 din 15 decembrie 2017
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia
pentru perioada decembrie 2017 – februarie 2018
Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în şedinţă ordinară
în data de 15 decembrie 2017,
Conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 199/1997, pentru ratificarea Cartei europene a
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985
Luând în discuţie proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia privind
alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Dochia și referatul de specialitate nr.6672
din 05.12.2017 întocmit de secretarul comunei Dochia;
În baza prevederilor O.G. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului-Cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale; Legea nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali;
Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului local;
În temeiul art. 35 alin. (1), art.45 alin. (1), art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea
nr.215/2001, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, emite
prezenta:
HOTĂRÂRE
ART.1. Se aprobă numirea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Dochia în persoana
d-nei consilier local Popa Mariea, pentru perioada decembrie 2017 – februarie 2018.
ART.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează dl consilier local Nițu
Veniamin
ART.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ şi consilierilor
locali ai comunei Dochia, prin grija secretarului comunei Dochia.

Președinte de ședință
Popa Mariea

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr. 74 /15 decembrie 2017
privind inventarierea materiei impozabile pentru anul 2018
Consiliul Local al comunei Dochia, întrunit în sedință ordinară în data de 15
decembrie 2017
Luând în considerare proiectul de hotărâre referatul de specialitate nr.6622 din
29.11.2017, întocmit de Compartimentul taxe şi impozite locale din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Dochia ;
Având in vedere prevederile art. 5 alin. 2 din Legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr.52/2003
privind transparența decizională în administrația publică locală;
Având în vedere avizul favorabil acordat de comisia de specialitate din cadrul
Consiliului Local Dochia
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin.(4) lit.c) si art.45
alin.(1), art. 115 alin. (1) lit. b din Legea administrației publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărăşte:
Art 1 - Se aprobă inventarierea materiei impozabile pentru anul 2018, conform
anexelor nr.1 (persoane fizice) şi nr.2 (persoane juridice), anexe ce fac parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
compartimentul contabilitate şi compartimentul taxe şi impozite locale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia.
Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Dochia.

Preşedinte de şedinţă,

Popa Mariea

Contrasemnează,
Secretar,Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi.

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr.75 /15.12.2017
privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 lei existente în sold la 31.12.2017
Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în şedinţă ordinară
în data de 15 decembrie 2017,
Luând în discuţie proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei
Dochia, privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 10 lei existente în sold la
31.12.2017, precum şi referatul de specialitate nr.6676 din 05.12.2017 întocmit de
Compartimentul taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dochia;
Având în vedere avizul favorabil acordat de comisia de specialitate din
cadrul Consiliului Local Dochia,
În baza art.266 alin. (5) și (6) din Legea nr. 207/2015-privind Codul de
procedură fiscală; Legea nr.52/2003-privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”b” şi art.45, art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea
nr.215/2001-legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, emite prezenta:
Hotărâre:
Art.1 Se anulează obligaţiile fiscale restante mai mici de 10 lei, aflate în sold la
data de 31.12.2017.
Art.2
Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Compartimentul taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dochia.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ,
autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului comunei Dochia.

Preşedinte de şedinţă,

Popa Mariea

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”,0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi.

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE nr. 76 /15.12.2017
privind aprobarea Planului de acţiuni și lucrări de interes local pe anul
2018 pentru persoanele beneficiare de ajutor social
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de
15decembrie 2017,
Luând în discuţie proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia,
expunerea de motive nr.6677/05.12.2017 a primarului comunei Dochia și referatul
de specialitate nr.6859 /11.12.2017, întocmit de Compartimentul asistenţă socială
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia;
În baza prevederilor art.6 alin.(7) din Legea nr.416/2001privind venitul
minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; art. 28 alin. (3) din H.G.
nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; conform Legii nr. 52/2003
privind transparența decizională în administrația publică locală;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct.16, alin.(9) şi art. 45
alin.(1), art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă
prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă Planul de acţiuni și lucrări de interes local pe anul 2018
pentru persoanele beneficiare de ajutor social, conform Anexei nr.1, anexă
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul
comunei Dochia şi Compartimentul asistenţă socială din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dochia.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Dochia.
Preşedinte de şedinţă,

Popa Mariea

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE nr.77 /15 decembrie 2017
privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2017 și Graficul de activități
propuse pentru anul 2018, ale bibliotecii comunale ”Nicolae Ciobanu” comuna
Dochia, județul Neamț
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 15 decembrie
2017,
Luând în discuție proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Dochia și
referatul nr. 6568 din 27.11.2017, întocmit de dna Copcic Beatrice-Mirela,
bibliotecar în cadrul Bibliotecii comunale ”Nicolae Ciobanu” comuna Dochia;
Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Dochia,
În baza Legii nr.334/2002 a bibliotecilor, cu modificările şi completările
ulterioare; Legii nr.52/2003-privind transparenta decizionala in administratia publica;
În temeiul art.36, alin.(2),lit.d), alin.(6) lit.a) pct.4 art. 45 alin.(1), art.115 alin.(1)
lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă Raportul de activitate pe anul 2017 al Bibliotecii comunale
„Nicolae Ciobanu” comuna Dochia și Graficul de activități al bibliotecii, propuse
pentru anul 2018, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Dochia şi d-na Copcic Beatrice Mirela-bibliotecar în cadrul Bibliotecii
comunale „Nicolae Ciobanu” comuna Dochia.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, instituţiilor şi
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Dochia.
Președinte de ședință
Popa Mariea

Contrasemnează,
Secretar comună, Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr.78 /15 decembrie 2017
privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2017 al Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență al comunei Dochia

Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 15 decembrie
2017,
Luând în discuție proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Dochia și
referatul nr.6536 /11.11.2017 întocmit de dna Crăescu Ana, șef SVSU comuna
Dochia;
Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia de specialitate din cadrul
Consiliului Local al comunei Dochia,
În baza Legii nr.307/2006, privind apărarea împotriva incendiilor, cu
modificările şi completările ulterioare; Legii nr. 481/2004, privind protecţia civilă,
republicată; O.G. nr. 88/2001, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea
serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, cu modificările şi
completările ulterioare; Ordinul nr. 718/2005, pentru aprobarea Criteriilor de
performanţă privind structura organizatorică şi dotarea serviciilor voluntare pentru
situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; Legii nr.52/2003,
privind transparența decizională in administrația publică;
În temeiul art.36, alin.(6) lit.a) pct.8, art. 45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.”b” din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă Raportul de activitate pe anul 2017 al Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență al comunei Dochia, conform Anexei nr.1, anexă ce face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează șeful Serviciului
Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Dochia
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, instituţiilor şi
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Dochia.
Președinte ședință,
Popa Mariea

Contrasemnează,
Secretar comună, Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr.79 /15 decembrie 2017
privind aprobarea Raportului activității asistentului medical comunitar
pentru anul 2017
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 15 decembrie
2017
Luând în discuţie proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia și
referatul de specialitate nr.6678/05.12.2017, înaintat de secretarul comunei Dochia;
În baza prevederilor art.11 alin.(2) din O.U.G. nr.162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății
Publice către autoritățile administrației publice locale venitul minim garantat, cu
modificările şi completările ulterioare; art. 3 alin. 1 și 2 din H.G. nr. 56/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 162/2008 privind transferul
ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către
autoritățile administrației publice locale; dispozițiile art. 1 alin. 2 din H.C.L. Dochia
nr. 43/2009 privind aprobarea transferului serviciilor și activităților de asistență
medicală comunitară exercitate de Ministerul Sănătății Publice către comuna Dochia,
jud. Neamț, prin care s-a înființat Serviciul de Asistență Medicală Comunitară Dochia;
Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
Având în vedere avizul favorabil acordat de comisia de specialitate din cadrul
Consiliului local Dochia;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct.2 şi art. 45 alin.(1), art.115
alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art.1 Se aprobă Raportul activității asistentului medical comunitar al comunei Dochia
pentru anul 2017, conform Anexei nr.1, anexă ce face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Președinte ședință,
Popa Mariea

Contrasemnează,
Secretar comună, Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr.80 /15 decembrie 2017
privind aprobarea Strategiei anuale de Achiziții Publice pe anul 2018 a comunei
Dochia
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 15 decembrie 2017
Luând în discuţie,proiectul de hotarare si referatul de aprobare nr.6679
/05.12.2017 a primarului comunei Dochia , referatul de specialitate nr.6590 din 27.11.2017
înaintat de inspector achizitii publice .
În temeiul prevederilor:cap. I, sectiunea I, art.2, alin.(3) lit.”b” si cap. II, sectiunea I,
art. 11 alin. (2), (3) si (6), art. 12 si art. 13 din Hotararea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
Art.7 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia public
locală –republicată;
În temeiul art.36, alin.(6) lit.a) pct.8, art. 45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art.1.- (1)Se aprobă Strategia anuala a achiziţiilor publice a Comunei Dochia pentru anul
2018 şi proiectul programul achiziţiilor publice pe anul 2018 ca parte integranta a strategiei,
conform ANEXEI care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Autoritatea contractantă Comuna Dochia, cu avizul secretarului comunei şi cu
acordul primarului comunei, are dreptul de a opera modificări sau completări ulterioare în
Programul stabilit potrivit art.1.
Art. 2. - În vederea materializării obiectivelor stabilite prin programul achizitiilor publice
se autorizează primarul comunei în a întreprinde demersurile necesare pe lângă autorităţile
îndrituite, în scopul împlementării obiectivelor stabilite prin prezentul program, precum şi în a
emite orice acord, aviz sau autorizaţie prevăzută de lege, ca atribuţii ale Consiliului local.
Art. 3. – Se împuterniceste primarul comunei Dochia, să numească comisie de evaluare a
ofertelor pentru achizitiile publice.
Art.4.- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Președinte ședință,
Popa Mariea

Contrasemnează Secretar,
Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr. 81/15 .12. 2017
privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de 391 mp C.Fnr.51306
, situat în intravilanul comunei Dochia, județul Neamţ , proprietate privată a comunei Dochia,
cu destinația arabil ,aprobarea caietului de sarcini , studiului de oportunitate ,evaluării și
instrucțiuni pentru ofertanți.,
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 15 decembrie
2017,
Conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 199/1997, pentru ratificarea Cartei
europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;
Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l
Păduraru Constantin privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat în intravilanul
comunei Dochia, jud.Neamţ, Nr. Cadastral 51306 proprietate privată a comunei Dochia, cu
destinația arabil,
precum şi referatul de specialitate nr.6577/27.11.2017, întocmit de
Compartimentul U.A.T. din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia;
În baza O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; H.G.nr. 168 din 14 februarie 2007
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; Legea
nr.52/2003, privind transparența decizională in administrația publică locală;
Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică, amenajarea teritoriului și
urbanism şi comisia economică, buget-finanţe, agricultură, din cadrul Consiliului Local al
comunei Dochia,
În temeiul art.36 alin.(2) lit. c, alin.(5) lit.b, art. 45, art.115 alin.(1) lit.b din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art.1 (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a unui terenîn suprafață de 391 mp situat
în C.V. 39 corp topo 876 înscris în Cartea Funciară cu nr. 51306 ,situat în intravilanul comunei
Dochia, județul Neamţ, proprietate privată a comunei Dochia, categoria de folosință arabil, cu
destinația arabil .
Art.2 Concesionarea se face pe o perioadă de 49 de ani.
Art.3 Se aprobă studiul de oportunitate, caietul de sarcini și instrucțiuni pentru ofertanți,
conform anexelor nr.1,2 şi 3, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor în următoarea configuraţie nominală :
Preşedinte: GAMAN VERONICA – inspector U.A.T.
Membri:
CHIUARU MARIA – inspector protecția mediului
ȘOALĂ ELENA – inspector impozite și taxe
OLTEANU FLORIN – inspector achiziții publice
CĂPITANU CONSTANTIN – secretarul comunei Dochia
Art.5 Se împuterniceşte primarul comunei Dochia să ia toate măsurile legale şi necesare în
numele comunei şi consiliului local Dochia, în vederea îndeplinirii procedurilor de concesiune şi
pentru semnarea contractului de concesiune.

Art.6 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia,
compartimentul UAT şi compartimentul taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Dochia.
Art.7 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi autorităţilor
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.

Dochia, 15 decembrie 2017

Preşedintele de şedinţă
Popa Mariea

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”,
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi.

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Căpitanu Constantin

0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr. 82 /15 .12. 2017
privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de 462 mp
C.Fnr.513065, situat în intravilanul comunei Dochia, județul Neamţ , proprietate privată a
comunei Dochia, cu destinația arabil ,aprobarea caietului de sarcini , studiului de
oportunitate ,evaluării și instrucțiuni pentru ofertanți.
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 15 decembrie
2017,
Conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 199/1997, pentru ratificarea Cartei
europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;
Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l
Păduraru Constantin privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat în intravilanul
comunei Dochia, jud.Neamţ, Nr. Cadastral 51305 proprietate privată a comunei Dochia, cu
destinația arabil,
precum şi referatul de specialitate nr.6576/27.11.2017, întocmit de
Compartimentul U.A.T. din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia;
În baza O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; H.G.nr. 168 din 14 februarie 2007
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; Legea
nr.52/2003, privind transparența decizională in administrația publică locală;
Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică, amenajarea teritoriului și
urbanism şi comisia economică, buget-finanţe, agricultură, din cadrul Consiliului Local al
comunei Dochia,
În temeiul art.36 alin.(2) lit. c, alin.(5) lit.b, art. 45, art.115 alin.(1) lit.b din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art.1 (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a unui terenîn suprafață de 462 mp situat
în C.V. 39 corp topo 876a înscris în Cartea Funciară cu nr. 51305 ,situat în intravilanul comunei
Dochia, județul Neamţ, proprietate privată a comunei Dochia, categoria de folosință arabil, cu
destinația arabil .
Art.2 Concesionarea se face pe o perioadă de 49 de ani.
Art.3 Se aprobă studiul de oportunitate, caietul de sarcini și instrucțiuni pentru ofertanți,
conform anexelor nr.1,2 şi 3, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor în următoarea configuraţie nominală :
Preşedinte: GAMAN VERONICA – inspector U.A.T.
Membri:
CHIUARU MARIA – inspector protecția mediului
ȘOALĂ ELENA – inspector impozite și taxe
OLTEANU FLORIN – inspector achiziții publice
CĂPITANU CONSTANTIN – secretarul comunei Dochia
Art.5 Se împuterniceşte primarul comunei Dochia să ia toate măsurile legale şi necesare în
numele comunei şi consiliului local Dochia, în vederea îndeplinirii procedurilor de concesiune şi
pentru semnarea contractului de concesiune.

Art.6 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia,
compartimentul UAT şi compartimentul taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Dochia.
Art.7 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi autorităţilor
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.

Dochia, 15 decembrie 2017

Preşedintele de şedinţă
Popa Mariea

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”,
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi.

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Căpitanu Constantin

0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr. 83 /15 .12. 2017
privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren în suprafață de 2647 mp
C.Fnr.51296 , situat în intravilanul și extravilanul comunei Dochia, județul Neamţ ,
proprietate privată a comunei Dochia, cu destinația arabil ,aprobarea caietului de sarcini ,
studiului de oportunitate ,evaluării și instrucțiuni pentru ofertanți.,
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 15 decembrie
2017,
Conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 199/1997, pentru ratificarea Cartei
europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;
Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l
Păduraru Constantin privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat în intravilanul
și extravilanul comunei Dochia, jud.Neamţ, Nr. Cadastral 51296 proprietate privată a comunei
Dochia, cu destinația arabil, precum şi referatul de specialitate nr.6578/27.11.2017, întocmit de
Compartimentul U.A.T. din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia;
În baza O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; H.G.nr. 168 din 14 februarie 2007
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; Legea
nr.52/2003, privind transparența decizională in administrația publică locală;
Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică, amenajarea teritoriului și
urbanism şi comisia economică, buget-finanţe, agricultură, din cadrul Consiliului Local al
comunei Dochia,
În temeiul art.36 alin.(2) lit. c, alin.(5) lit.b, art. 45, art.115 alin.(1) lit.b din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art.1 (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a unui terenîn suprafață de 2647 mp
situat în C.V. 124 corp topo 927 înscris în Cartea Funciară cu nr. 51296 ,situat în intravilanul și
extravilanul comunei Dochia, județul Neamţ, proprietate privată a comunei Dochia, categoria de
folosință arabil, cu destinația arabil .
Art.2 Concesionarea se face pe o perioadă de 49 de ani.
Art.3 Se aprobă studiul de oportunitate, caietul de sarcini și instrucțiuni pentru ofertanți,
conform anexelor nr.1,2 şi 3, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4 Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor în următoarea configuraţie nominală :
Preşedinte: GAMAN VERONICA – inspector U.A.T.
Membri:
CHIUARU MARIA – inspector protecția mediului
ȘOALĂ ELENA – inspector impozite și taxe
OLTEANU FLORIN – inspector achiziții publice
CĂPITANU CONSTANTIN – secretarul comunei Dochia
Art.5 Se împuterniceşte primarul comunei Dochia să ia toate măsurile legale şi necesare în
numele comunei şi consiliului local Dochia, în vederea îndeplinirii procedurilor de concesiune şi
pentru semnarea contractului de concesiune.

Art.6 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia,
compartimentul UAT şi compartimentul taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Dochia.
Art.7 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi autorităţilor
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.

Dochia, 15 decembrie 2017

Preşedintele de şedinţă
Popa Mariea

Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi „pentru”,
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi.

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Căpitanu Constantin

0 voturi „împotrivă” şi 1 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr.84 din 15.12.2017

privind aprobarea inventarului domeniului public și privat actualizat al comunei Dochia
județul Neamț
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 15 decembrie 2017,
Luând în discuţie referatul de specialitate nr.6880 din 12.12.2017 întocmit de
compartimentul UAT din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia
,proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia şi Avizul comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Dochia
În baza Legii nr.213/1998 -privind bunurile proprietate public, cu modificările și
completările ulterioare ; HG nr. 548/199 -privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor; Legea nr.52/2003-privind transparenta decizională in administratia publica locala;
În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1 şi lit.b) şi art. 45, art.115 alin.(1) lit.”b” din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art.1 Se aprobă inventarul domeniului public actualizat al comunei Dochia județul Neamț,
prevăzute în Anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă inventarul domeniului privat actualizat al comunei Dochia județul Neamț,
prevăzute în Anexa nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3 Se aprobă modificarea comisiei pentru întocmirea inventarului domeniului public și privat
actualizat al comunei Dochia județul Neamț- în următoarea configurație nominală :
Președinte : - Păduraru Constantin – primarul comunei Dochia
Membrii :
-D-nul Căpitanu Constantin – secretar delegat
- D-na Gaman Veronica –inspector UAT.
-D-na Pantaziu Elena –inspector contabilitate
-D-na Șoală Elena -inspector taxe și impozite

Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia şi
compartimentele contabilitate,urbanism,registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Dochia.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate şi
se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Președinte de ședință
Popa Mariea

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr.85 din 15.12.2017

privind aprobarea utilizarii sumei de 10.000 lei, prevăzute în bugetul local pe anul 2017 ,
pentru cadouri de crăciun școlari
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 15 decembrie 2017,
Luând în discuţie proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Dochia, referatul de
specialitate nr.6297din 14.11.2017 întocmit de compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia
Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
Conform art.1 alin.3 din Legea 140/2017; Legea nr.52/2003-privind transparenta decizională in
administratia publica locala; HCL nr.25 /23.03.2017 privind aprobarea bugetului local al
comunei Dochia pe anul 2017.
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dochia.
În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1 şi lit.b) şi art. 45, art.115 alin.(1) lit.”b” din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art.1 Se aprobă utilizarea sumei de 10 000 lei prevăzuți în bugetul local pentru anul 2017
,pentru achiziționarea cadourilor de Crăciun pentru elevii școlii Dochia, după cum urmează:
- 79 elevi -Grădinița Dochia
- 110 elevi – clasele I-IV școala Dochia
- 106 elevi – clasele V-VIII școala Dochia
Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia şi
compartimentele contabilitate,achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dochia.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate şi
se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Președinte de ședință
Popa Mariea

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE nr. 86 din 15.12.2017
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2018

Consiliul Local al comunei Dochia, județul Neamţ, întrunit în şedinţă
ordinară în data de 15 decembrie 2017
Luând în considerare proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia,
referatul de specialitate nr.6929/13.12.2017 întocmit de Compartimentul impozite şi taxe
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia;Avizul favorabil al
comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dochia.
Având în vedere art. 16 alin.(2) din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare și prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul
Fiscal - Titlul IX privind impozitele şi taxele locale;Legea nr.52/2003, privind transparența
decizională în administrația publică locală;
In temeiul art. 36 alin.(2) lit. “b” şi alin.(4) lit.”c” şi art. 45, art.115 alin.(1) lit.”b” din
Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se stabilesc nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte
taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile în anul 2018:
a) nivelurile stabilite în sume fixe sunt prevăzute în Tabloul cuprinzând impozitele și
taxele locale pentru anul 2018, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta
hotărâre;
b) cota prevăzută la art. 457 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(impozitul pe clădirile rezidențiale și clădirile anexă aflate în proprietatea
persoanelor fizice) se stabilește la 0,1%;
c) cota prevăzută la art. 458 alin.(1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice) se
stabilește la 0,2%;
d) cota prevăzută la art. 458 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(impozitul pe clădirile nerezidențiale în cazul persoanelor fizice, utilizate pentru
activitățile din domeniul agricol) se stabilește la 0,4%;
e) cota prevăzută la art. 458 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(impozitul pentru clădirile nerezidențiale în care valoarea clădirii nu poate fi
calculată conform prevederilor art. 458 alin.(1) în cazul persoanelor fizice) se
stabilește la 2%;
f) cota prevăzută la art. 460 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(impozitul sau taxa pe clădirile rezidențiale aflate în proprietatea sau deținute de
persoanele juridice) se stabilește la 0,2%;
g) cota prevăzută la art. 460 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(impozitul sau taxa pe clădirile nerezidențiale aflate sau deținute de persoanele
juridice) se stabilește la 1%;
h) cota prevăzută la art. 460 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(impozitul sau taxa pe clădirile nerezidențiale aflate sau deținute de persoanele
juridice utilizate pentru activități din domeniul agricol) se stabilește la 0,4%;
i) cota prevăzută la art. 460 alin. (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
(impozitul sau taxa pe clădirile a căror valoare impozabilă nu a fost actualizată în
ultimii 3 ani anteriori anului de referință, în cazul persoanelor juridice) se stabilește
la 5%;
Art. 2 (1) Impozitul pe clădiri, pe teren şi pe mijloacele de transport se plătește anual, în
două rate egale, până la 31 martie şi 30 septembrie inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădire, pe teren și pe transport,
datorat pentru întregul an de contribuabilii persoane fizice, până la 31 martie a anului
respectiv, se acordă o bonificație de 10%.
(3) pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădire, pe teren și pe transport
datorat pentru întregul an de contribuabilii persoane juridice, până la 31 martie a anului
respectiv, se acordă o bonificație de 5%;
Art. 3 Impozitul anual pe clădiri, pe teren, pe mijloacele de transport, datorate aceluiaşi
buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv,
fiecare, se plăteşte integral până la primul termen de plată.
Art. 4 Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de
construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului
pe teren se menţine
delimitarea zonelor, aprobată conform art.nr.5 din H.C.L. Dochia nr.42/15.07.2008-privind
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2009,
modificată şi completată prin H.C.L. Dochia nr.54/16.09.2008.
Art. 5 Se aprobă procedura de calcul și de stabilire a taxele speciale pentru anul 2018,
conform Anexei nr.2, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 6 Se aprobă Lista facilităţilor fiscale acordate contribuabililor din comuna Dochia,
pentru impozitele şi taxele datorate de aceştia în anul 2018, conform Anexei nr.3, anexă
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7 Se aprobă regulamentul de acordare a facilităţilor fiscale categoriilor de persoane fizice

prevăzute la art. 456 alin 2 lit. e) şi art. 464 alin. 2 lit. g) și majorarea impozitului pe teren nelucrat
conform art.489 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, actualizat, conform
Anexei nr. 4, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8 Anexele nr.1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 9 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Primarul comunei
Dochia şi biroul taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Dochia.
Art. 10 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ şi va fi adusă
la cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale.

Președinte de ședință,
Popa Mariea

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretarul comunei Dochia
Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 1 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi.

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr. 87 din 15 decembrie 2017
privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate Țibulaș Ioan

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ;
Luând în discuţie referatul de specialitate nr. 6824 din 08.12.2017 a Compartimentului
Taxe și Impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia
Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisiile de specialitate ale Consiliului local
Dochia .
În baza Legii nr. 207/2015,art. 27, privind codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
In temeiul art. 36, alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. c), art. 45, alin. (1) şi alin. 6, art. 115 lit. (b)
din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locală, cu modificările şi completările
ulterioare, republicată.
H OTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă radierea amenzilor contribuabilului decedat, Țibulaș Ioan CNP
1820106273494 potrivit referatului nr.6824 din 08.12.2017, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre, în baza art.27 din Legea. nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,în sumă de 4610 lei
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Dochia, Compartimentul contabilitate , Taxe și Impozite din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.

Preşedintele de şedinţă
Popa Mariea

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0”abţineri” dintr-un total de 11consilieri
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi.

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
HOTĂRÂREA nr. 88 din 15 decembrie 2017
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei
Dochia pentru anul 2017
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședința extraordinară
din data de 15 decembrie 2017,
Luând în discuţie proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia
privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2017, referatul de
de specialitate nr. 6910 din 13.12.2017, întocmit de Compartimentul
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
În baza art. 19 alin. (2), art. 49 alin. (4) și alin. (6) din Legea nr.273/2006,
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii
nr.69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare; Legea nr. 52/2003, privind
transparenta decizionala in administratia publica;
In temeiul art. 36, art. 45, alin. (1) si alin. (6) din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare,
republicată;
H OTĂRĂŞTE :
Art. 1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al
comunei Dochia pentru anul 2017, potrivit consemnărilor înscrise în conţinutul
situaţiei prezentate în Anexa nr. 1 a prezentului act administrativ, parte integrantă
a acestuia.
Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, H.C.L. nr.
25/2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pentru anul 2017, se
modifică şi se completează în mod corespunzător.
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Dochia şi Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Dochia.

Preşedintele de şedinţă
Popa Mariea

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”,
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi.

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Căpitanu Constantin

0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri

Anexa nr. 1 la HCL nr. 88 din 15.12.2017
Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2017

utilizarea sumelor încasate aferente plăților efectuate în anii precedenți și
recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a bugetului local, după cum
urmează:
-LEICHELTUIELI – SECŢIUNEA DE FUNCȚIONARE
INFLUENŢE
RECTIFICARE
TRIM.IV
5. ALTE
CHELTUIELI
ÎN
DOMENIUL
ÎNVĂȚĂMÂNTULUI: 65.02.50
- Alin. 85.01.01: „Plăți efectuate în anii precedenți și
recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a
- 50
bugetului local”
- Alin. 57.02.03: „Tichete de creșă și tichete sociale de
+ 50
grădiniță”
6. ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR INFERIOR : 65.02.04.01
- Alin. 85.01.01: „Plăți efectuate în anii precedenți și
recuperate în anul curent în secțiunea de funcționare a
-440
bugetului local”
- Alin. 20.01.30: „Alte bunuri și servicii pentru întreținere
și funcționare”
+440

V.

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
HOTĂRÂREA nr. 89 din 22 decembrie 2017
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei
Dochia pentru anul 2017
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședința extraordinară
din data de 22 decembrie 2017,
Luând în discuţie proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia privind
rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2017, referatul de de
specialitate nr. 7089 din 21.12.2017, întocmit de Compartimentul contabilitate
din cadrul aparatului de specialitate al primarului , decizia nr. 31168/20.12.2017
emisă de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Neamț și Hotărârea de
Guvern nr. 918/20.12.2017
În baza art. 19 alin. (2), art. 49 alin. (4) și alin. (6) din Legea nr.273/2006,
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii
nr.69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare; Legea nr. 52/2003, privind
transparenta decizionala in administratia publica;
In temeiul art. 36, art. 45, alin. (1) si alin. (6) din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare,
republicată;
H OTĂRĂŞTE :
Art. 1 (1) Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al
comunei Dochia pentru anul 2017, potrivit consemnărilor înscrise în conţinutul
situaţiei prezentate în Anexa nr. 1 a prezentului act administrativ, parte integrantă
a acestuia.
Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, H.C.L. nr.
25/2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pentru anul 2017, se
modifică şi se completează în mod corespunzător.
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Dochia şi Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de
specialitate al primarului.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Dochia.

Preşedintele de şedinţă
Popa Mariea

Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi „pentru”,
locali în funcţie şi 7 consilieri prezenţi.

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Căpitanu Constantin

0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri

Anexa nr. 1 la HCL nr. 89 din 22.12.2017
Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli aferent anului 2017

VI.

suplimentarea atât a cheltuielilor, cât și a veniturilor bugetului local aferente
secțiunilor de funcționare pentru trimestrul IV, după cum urmează:
-LEIINDICATORI SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE
INFLUENŢE
RECTIFICARE
TRIM.IV
4. VENITURI
- Subcap. 11.02.06: „Sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale”
+ 134.000
-

Subcap. 11.02.02: „Sume defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor şi
Municipiului Bucureşti” pentru:
- Finanțarea de bază a unităților de învățământ
preuniversitar de stat, din care:
- Finanțarea cheltuielilor cu salariile, sporurile,
indemnizațiile și alte drepturi salariale în bani stabilite
prin lege, precum și contribuțiile aferente acestora
- Finanțarea cheltuielilor cu plata hotărârilor
judecătorești pentru plata salariilor în unitățile de
învățământ preuniversitar de stat
TOTAL VENITURI

5. CHELTUIELI
a.
SALUBRITATE: 74.02.05.01
- Alin. 20.01.30: „Alte bunuri și servicii pentru întreținere și
funcționare”
- Alin. 20.25: ”Cheltuieli judiciare și extrajudiciare derivate
din acțiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit
dispozițiilor legale”
b.
ÎNVĂȚĂMÂNT GIMNAZIAL: 65.02.04.01
- Alin. 10.01.01: ”Salarii de bază”
- Alin. 10.03.01: ”Contribuții de asigurări sociale de stat”
- Alin. 10.03.03: ”Contribuții de asigurări sociale de
sănătate”
TOTAL CHELTUIELI

+11.000

+10.000
+155.000

+119.170

+14.830
+18.000
+2.000
+1.000
+155.000

