ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE
nr. 39 din 16 iunie 2017
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia
pentru perioada iunie – august 2017
Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în şedinţă ordinară
în data de 16 iunie 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. 3156
din 08 .06.2017 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;
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 dlui
consilier local Iacob Marian, pentru perioada iunie – august 2017.
ART.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează dl consilier local Iacob
Marian
ART.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ şi consilierilor
locali ai comunei Dochia, prin grija secretarului comunei Dochia.

Președinte de ședință
Iacob Marian

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. 40 din 16 iunie 2017
privind aprobarea componenței Comandamentului Antiepizootic local Dochia
Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ,întrunit în ședință ordinară în data de 16
iunie 2017
Luând în discuţie Proiectul de Hotărâre nr.35 din 08.06.2017 inițiat de primarul
comunei Dochia și referatul de specialitate nr.3217 din12 .06.2017 întocmit de Șeful Serviciului
Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Dochia;
Având în vedere avizul favorabil acordat de comisiile de specialitate ale Consiliului
Local Dochia,
În baza prevederilor O.G. nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor; Ordinul nr 34/2009 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare
privind regulile generale de biosecuritate în exploataţiile de creştere a bovinelor; Legea
nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul art. 35 alin. (1), art.45 alin. (1) și (6), 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 componența Comandamentului Antiepizootic local Dochia, în următoarea
configurație nominală ;
Președinte :
Păduraru Constantin –primarul comunei Dochia
Vicepreședinte :
Pascaru Vasile -viceprimarul comunei Dochia
Secretar:
Berea Loredana - medic veterinar Dochia
Membrii :
Eugen Chirilă -medic veterinar Piatra Neamț
Georgeta Asavinei –director Școala Gimnazială nr 1 Dochia
Constantin Căpitanu – inspector agent agricol Primăria Dochia
Voaideș Emilian
-agent poliția Dochia
Voica Berea
- medic de familie comuna Dochia
Chiuaru Maria
- inspector protecția mediului Primăria Dochia
Anca Crăescu
- șef SVSU Dochia
AR2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează D-na Anca Crăescu - șef
SVSU Dochia
ART.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ şi consilierilor
locali ai comunei Dochia, prin grija secretarului comunei Dochia.
Președinte de ședință
Iacob Marian

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.41 din 16.06.2017

Privind aprobarea dezmembrării suprafeței de 2084mp teren intravilan cvartal 39 , parcela
876, în trei loturi, având ca proprietar comuna Dochia
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 16 iunie 2017,
Luând în discuţie proiectul de hotărâre nr 36 din12.06.2017, înaintat de primarul comunei
Dochia, d-l Păduraru Consatantin și raportul nr.3171 din 09.06.2017 al compartimentului
urbanism si amenajarea teritoriului, privind dezmembrarea unei parcele de teren, având ca
proprietar comuna Dochia;
Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridica, amenajarea teritoriului şi
comisia buget-finanţe din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia, precum şi Hotărârea
Consiliului local al comunei Dochia nr.23/2017-privind apartenența la domeniul privat, al
comunei Dochia a suprafeței de 2114mp din acte respectiv 2084 mp suprafata masurata, înscrisă
în CF 51292 ;
În baza Legii nr.213/1998-privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare; ținând cont de prevederile art.879,alin.(2),alin.(5) si art. 880 din Legea
nr.287/2009-Codul Civil actualizat ;Legea nr.52/2003-privind transparenta decizională in
administratia publica locala;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”c”, 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 dezmembrarea terenului înscris în CF 51292, nr.cadastral 876, Dochia, în
suprafaţă de 2084 mp, proprietatea publică a comunei Dochia, situat în intravilanul comunei
Dochia, jud.Neamţ.
Art.2 Dezmembrarea terenului menţionat la art.1 se face în conformitate cu Documentaţia
cadastrală, întocmită de PF Popa Andrei Tudor , astfel:
Lotul 1 în suprafaţă de 1231 mp, categoria de folosinţă: „arabil”
Lotul 2 în suprafaţă de 462 mp, categoria de folosinţă: „arabil”;
Lotul 3 în suprafață de 391 mp ,categorie de folosință :”arabil”

”

Art.3 Împuternicește primarului comunei Dochia să îndeplinească toate procedurile legale
notariale și de publicitate imobiliară cu privire la dezmembrare.
.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
Iacob Marian

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
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.42 din 16.06.2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea TVA-ului, pentru
obiectivul de investiție ”Reabilitarea, Modernizarea Infrastructurii Culturale și Dotarea Așezămintelor
Culturale Din Mediul Rural, com. Dochia jud. Neamț”
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în data de
16 iunie 2017
Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia, județul Neamț și
luând în discuţie adresa nr. 1584/11.01.2016 a Ministerului Dezvoltării regionale a Administrației
Publice - Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, referatul de specialitate nr.
1155/03.03.2017 a Compartimentului Achiziții Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dochia și devizul general actualizat privind obiectivul de investiție ”Reabilitarea, Modernizarea
Infrastructurii Culturale și Dotarea Așezămintelor Culturale Din Mediul Rural, com. Dochia jud. Neamț” ;
În baza Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal , conform Ghidului Operaţional pentru realizarea
obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din
mediul mic urban din cadrul Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte
culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea,
dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi
mic urban, aprobat prin Ordinul Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului Nr. 1.151 din 11

martie 2011 şi Ordinul Ministerului Culturii și Patrimoniului Național Nr. 2.206 din 29 martie
2011,publicat în M.O. NR. 256 din 12 aprilie 2011; H.G. nr.363/2010-privind aprobarea
standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
In temeiul art. 36, alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. c), art. 45, alin. (1), 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 indicatorii tehnico-economici actualizați după modificarea TVA-ului
(conform Legii nr. 227/2015 de la 20% la 19%) , pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea,
Modernizarea Infrastructurii Culturale și Dotarea Așezămintelor Culturale Din Mediul Rural,
com. Dochia jud. Neamț” după cum urmează:
- valoarea totală a investiției este de 1.279.996,45 Lei,(cota de TVA 19%)
- valoarea totală a investiției fără TVA 1.077.484,91 Lei
Din care C+M
- construcții montaj cu TVA (19%) 1.092.123,69 Lei
- construcții montaj fără TVA 917.751,00 Lei
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia
şi Compartimentul contabilitate 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.
Președinte de ședință
Iacob Marian

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.43 din 16.06.2017
privind aprobarea drepturilor băneşti ale personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare,
pentru transport la şi de la locul de muncă, aferente lunilor decembrie 2016 –aprilie2017

Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 16 iunie 2017,
Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l
Păduraru Constantin privind aprobarea drepturilor băneşti ale personalului didactic pentru
cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă, aferente lunilor decembrie
2016 -aprilie 2017, precum şi referatul nr. 3201/2017 întocmit de compartimentul contabilitate
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia şi ţinând seama de adresele
Şcolii Gimnaziale nr.1 Dochia nr.686,690 /2017
În baza art.nr.105 alin.(2) lit.f) din Legea nr.1/2011-legea educaţiei naţionale;
Instrucţiunii nr.2/2011 privind decontarea navetei cadrelor didactice, emisă de Ministerul
Educației,; Legea nr.273/2006-privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare; Legea nr.52/2003-privind transparenta decizională în administrația publică 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 drepturile băneşti ale personalului didactic pentru cheltuielile de deplasare,
pentru transport la şi de la locul de muncă, aferente lunii decembrie 2016 –aprilie 2017,
prevăzute în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia şi
compartimentul contabilitate 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.
Președinte de ședință
Iacob Marian

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. 44 /30 iunie 2017

privind aprobare PUZ (Plan Urbanistic Zonal)– pentru lucrarea” CONVERSIE
FUNCȚIONALĂ ZONĂ UTR DIN UNITĂȚI AGROZOOTEHNICE ÎN SPAȚII
AGROTURISTICE ” Comuna Dochia ,județul Neamț
Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamţ întrunit în şedinţă extraordinară, în data de
30 IUNIE 2017,
Având în vedere:
. proiectul de hotarâre inițiat de domnul Păduraru Constantin, primarul comunei Dochia,
prin care se propune aprobarea PUZ (Plan Urbanistic Zonal) – pentru lucrarea ” CONVERSIE
FUNCȚIONALĂ ZONĂ UTR DIN UNITĂȚI AGROZOOTEHNICE ÎN SPAȚII AGROTURISTICE
” Referatul nr.3700 din19.06.2017 al D-nei Gaman Veronica , inspector urbanism

•
amplasarea urmând a se face pe imobilul identificatate prin CF nr.51140, nr.cadastral
51140, în suprafaţă totală de 10.398 mp.
• Solicitarea înregistrată sub nr.3570/22.06.2017, depusă de către SC BUSINESS AGRO
CONSULTING SRL, cu sediul în comuna Girov, jud.Neamț
• Avizul unic al Consiliului Judeţean Neamț nr.11/22.06.2017 ;
• Conform prevederilor art.5, art.25, alin.(1), art.56, alin.(6) şi (7) şi ale Anexei nr.1,
Cap.B, pct.11, coloana 3 din Legea nr.350/2001, privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu
modificările şi completările ulterioare
În temeiul art. 35 alin. (1), art.45 alin. (1) și (6), 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 documentaţia PUZ (Plan Urbanistic Zonal)– pentru lucrarea
„CONVERSIE FUNCȚIONALĂ ZONĂ UTR DIN UNITĂȚI AGROZOOTEHNICE ÎN
SPAȚII AGROTURISTICE ”proiectant general Birou Individual de Arhitectură ION
NICOLAE pentru beneficiarul SC BUSINESS AGRO CONSULTING SRL, teritoriul
reglementat fiind identificat conform CF nr.51140, nr.cadastral 51140, în suprafaţă totală de
10.398 mp .
ART.2– La realizarea lucrărilor în zonă se vor respecta prevederile PUZ-ului aprobat şi toate
condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor
realiza pe cheltuiala beneficiarului.
ART.3- Prezenta hotărâre poate fi contestata potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare ,
ART.4– Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-judeţul Neamț, Primarului comunei
Dochia, beneficiarului, persoanei responsabile cu privire la activitatea de amenajare a teritoriului
şi urbanism, prin afişare.
Președinte de ședință
Iacob Marian

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

