ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE
Nr. 34 din 19 mai 2017
privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 martie 2017
Consiliul Local al comunei Dochia, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.05.2017
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 şi raportul de specialitate nr. 2556 din data de 10 .05.2017 întocmit de inspector
contabil Pantaziu Elena,
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dochia
În temeiul prevederilor art. 49 alin. 12 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.82/1991 a contabilităţii, republicată, a
Legii nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia publica;
În temeiul art. 36, alin. 4, art. 45 alin. (1) şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
H OTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă execuţia bugetară la data de 31.03.2017 conform Anexei nr. 1 a
prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia;
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Dochia şi Compartimentul contabilitate.
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
Chiuaru Vasile

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”,
locali în funcţie şi 11 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

HOTĂRÂRE
Nr. 35 din 19 mai 2016
privind demolarea gardului care împrejmuiește Școala gimnazială nr. 1 și Dispensar uman
, domeniului public al comunei Dochia, județul Neamț, pe o suprafață de 142.89 m
Consiliul Local al comunei Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 18.09.2015;
Luând în discuţie proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Dochia, dl.
Păduraru Constantin, referatul de specialitate nr. 2487din 09.05.2017 a Compartimentului
Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Dochia și Documentația Tehnică pentru Autorizația de Desființare, elaborat de către SC AQUA
PROJECT SRL
În baza Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii și a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu
modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică, disciplină, amenajarea
teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului local al comunei Dochia;
In temeiul art. 36, alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. c), art. 45, alin. (1) şi 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 demolarea parțială a gardului care împrejmuiește Școala gimnazială
nr. 1, și Dispensar uman , domeniului public al comunei Dochia, județul Neamț, pe o
suprafață de 142.89 m conform D. T. A.D. elaborat de către SC AQUA PROJECT SRL
Art. 2 Demolarea împrejmuirii incintei prevăzute la art. 1 se va face în baza
autorizației de desființare (demolare) emisă de Compartimentul Urbanism și Amenajarea
Teritoriului din cadrul Primăriei comunei Dochia, în condițiile prevăzute de Legea nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Dochia, Compartimentul U.A.T. şi Compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia.
Art. 4 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
Chiuaru Vasile

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Căpitanu Constantin

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr. 36 din 19 mai 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
”Construire împrejmuire (gard) incintă domeniul public – teren aferent Școlii gimnaziale
nr. 1 și Dispensar Uman comuna Dochia, județul Neamț”;

Consiliul Local al comunei Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19.05.2017
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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi referatul de specialitate
nr. 2488 din 09.05.2017 a Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia și Documentația Tehnică pentru
Autorizația de Desființare și Proiectul tehnic elaborat de către SC AQUA PROJECT SRL;
În baza Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului nr. 839/2009 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii și a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu
modificările şi completările ulterioare ;
Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică, disciplină, amenajarea
teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului local al comunei Dochia;
In temeiul art. 36, alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. c), art. 45, alin. (1) şi art. 115 lit. (b) din Legea
nr. 215/2001, privind administraţia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare,
republicată.
HOTĂRÂRE:
Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru investiția ” Construire
împrejmuire (gard) incintă domeniul public – teren aferent Școlii gimnaziale nr. 1 și Dispensar
Uman comuna Dochia, județul Neamț” în lungime de 168 m, conform Devizului General
întocmit în cadrul Proiectului Tehnic elaborat de către SC AQUA PROJECT SRL, prezentați în
Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Dochia, Compartimentul UAT 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.

Preşedintele de şedinţă
Chiuaru Vasile

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Căpitanu Constantin

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr. 37 din 19 mai 2017
privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate Dumitriu Ioan

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ;
Luând în discuţie referatul de specialitate nr. 2445 din 08.05.2017 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, Dumitriu Ioan potrivit
referatului nr.2445din 08..5.2017, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în baza art.27 din
Legea. nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală,în sumă de 3000 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
Chiuaru Vasile

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Căpitanu Constantin

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE
Nr. 38 din 19 mai 2016
privind aprobarea participării ca și partener în cadrul ”Festivalului Concurs -Național
Theodore Coresi ” a Consiliului Local Dochia ,organizat de Federația Star Music România.
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ;
Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia și referatul
de specialitate nr. 2554 din 10.05.2017 întocmit de doamna Copciug Beatrice bibliotecară în
cadrul Bibliotecii comunale ”Nicolae Ciobanu” ,Dochia
Avand în vedere Expunerea de motive înregistrata sub nr.2565din 10.05.2017 întocmit de
către primarul comunei Dochia , Păduraru Constantin .
Văzând rapoartele de avizare întocmite de comisiile de specialitate ale Consiliului Local
Dochia.
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 participarea Consiliului local Dochia ,ca și partener în cadrul
”Festivalului Concurs-Național Theodore Coresi ” ,organizat de Federația Star Music
România în data de 30 iulie 2017
Art. 2 Se aprobă Regulamentul de desfășurare al ”Festivalului Concurs-Național
Theodore Coresi ” conform anexei nr. 1
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Dochia, Biblioteca comunală”Nicolae Ciobanu” și Compartimentul Taxe și Impozite
din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 4 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
Chiuaru Vasile

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Căpitanu Constantin

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

