
 
 

HOTĂRÂREA nr. 61 din 03 octombrie 2017 
 
privind aprobarea proiectului Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 3: 

Neamţ-Bacău-Reabilitare şi modernizare axa de transportPiatra Neamţ-
Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icuşeşti-limită judeţul Bacău și a 

cheltuielilor legate de acest proiect 
 
  
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședința extraordinară din data de 

03 octombrie 2017, 

     Luând în discuţie proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia privind 
aprobarea proiectului” Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 3: Neamţ-Bacău-Reabilitare şi 
modernizare axa de transportPiatra Neamţ-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icuşeşti-
limită judeţul Bacău” și a cheltuielilor legate de acest proiect, expunerea de motive nr.5441 din  
02.10.2017, raportul de specialitate nr. 5442 din 02.10.2017 întocmit de secretarul comunei 
Dochia și adresa nr. 18380 din 27.09.2017   emisă de  Consiliul Județean Neamț. 

În baza Hotărârii de Guvern Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, HCL Dochia nr.82/16.12.2016 de aprobare a acordului de parteneriat pentru 
realizarea proiectului ” Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 3: Neamţ-Bacău-Reabilitare 

şi modernizare axa de transportPiatra Neamţ-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icuşeşti-
limită judeţul Bacău” 
 

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 proiectul Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 3: Neamţ-

Bacău-Reabilitare şi modernizare axa de transportPiatra Neamţ-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion 

Creangă-Icuşeşti-limită judeţul Bacău, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6 Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de 
importanță regională, Prioritatea de investiții 6.1 Stimularea mobilității regionale prin 
conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 

multimodale apelului de proiecte nr. 2; 
ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră 

Strategică 3: Neamţ-Bacău-Reabilitare şi modernizare axa de transport Piatra Neamţ-
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Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icuşeşti-limită judeţul Bacău, în cuantum de 
144.772.187,07 lei. 

ART 3. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 3: Neamţ-Bacău-Reabilitare şi 

modernizare axa de transport Piatra Neamţ-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icuşeşti-

limită judeţul Bacău, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din 
bugetul județului Neamț in calitate de lider al parteneriatului; 

ART 4. Sumele reprezentând cheltuieli de mentenanță, întreținere ale proiectului 
Regiunea Nord-Est-Axa Rutieră Strategică 3: Neamţ-Bacău-Reabilitare şi modernizare axa de 

transport Piatra Neamţ-Mărgineni-Făurei-Horia-Ion Creangă-Icuşeşti-limită judeţul Bacău, 
peîntreagaperioadă de durabilitate a acestuia se vor suporta din bugetul județului Neamț in 
calitate de lider al parteneriatului; 

ART 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi 
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.  

ART 6. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul CL 
Dochia şi publicare pe site-ul propriu Primăriei comunei Dochia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preşedintele de şedinţă     Contrasemnează pentru legalitate, 

            Iacob Ghiocel Vasile                         Secretar,  

                     Căpitanu Constantin 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi „pentru”,   0 voturi „împotrivă” şi  0 ”abţineri” dintr-un total de 11  consilieri 

locali în funcţie şi  8 consilieri prezenţi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  HOTĂRÂREA  nr.  62 din 20.10.2017 
 

privind  aprobarea ”Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 

 2017-2018” 

 
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședința ordinară din 

data de 20 octombrie 2017 
               

Având în vedere: 
- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia privind aprobarea 

Planului operativ de acțiune pe timpul iernii 2017-2018 (Plan de dezăpezire); 
- Planul operativ de acțiune pe timpul iernii 2017-2018, întocmit de 

șef S.V.S.U. Crăescu Ana, înregistrat cu nr. 5633/09.10.2017;    
- Expunerea de motive a primarului comunei Dochia nr. 5734 din 

16.10.2017; 
- adresa Instituției Prefectului – Județul Neamț - Comitetul Județean pentru 

Situații de Urgență nr. 13194/06.10.2017;  
- avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local 

Dochia; 
   In temeiul art. 36 alin. 2 lit. d) coroborat cu alin. 6 lit. a pct. 8 și 14, art. 
45, alin. (1) si alin. (6) și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată; 
 
 

H OTĂRĂŞTE : 
 
 

   Art. 1  Se aprobă ”Planul operativ de acțiune pe timpul iernii 2017-2018” 
prevăzut în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.     
           Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul comunei Dochia şi șeful Compartimentului SVSU din cadrul Primăriei 

comunei Dochia. 
  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul 

Neamţ, autorităților şi persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică 

prin grija secretarului comunei Dochia 
 
 
    

Preşedintele de şedinţă     Contrasemnează pentru legalitate, 
            Iacob Ghiocel Vasile                         Secretar,  

                     Căpitanu Constantin 

 

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

locali în funcţie şi  11 consilieri prezenţi. 
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HOTĂRÂREA nr.  63 /20 .10. 2017 

privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat în intravilanul comunei 

Dochia, județul Neamţ , NR. Cadastral 51304,  în suprafaţă de 1231 mp, proprietate privată a 
comunei Dochia, cu destinația construcție, aprobarea caietului de sarcini , studiului de 

oportunitate și evaluării. 
 

            Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 
octombrie 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 51304, în suprafaţă de 1231 mp, proprietate privată a 
comunei Dochia, cu destinația construcție,  precum şi referatul de specialitate nr. 
2017/18.04.2017, 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. 
50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 
ulterioare; 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 teren situat în intravilanul 
comunei Dochia, județul Neamţ, nr. cadastral 51304, în suprafaţă de 1231 mp, proprietate privată 
a comunei Dochia, categoria de folosință arabil, cu destinația construcție . 
          (2) Autorizaţia de construire se va obţine în termen de maxim 12 luni de la data încheierii 
contractului de concesiune, iar finalizarea lucrărilor autorizate se va realiza în termen de 12 luni 
de la data obţinerii Autorizaţii de Construire, cu posibilitate de prelungire conform prevederilor 
legale. Nerespectarea condiţiilor de mai sus duce la rezilierea contractului de concesiune. 
Art.2 Concesionarea se face pe o perioadă de 49 de ani. 
Art.3 Se aprobă studiul de oportunitate, caietul de sarcini și instructiuni pentru ofertanti, 
conform anexelor nr.1,2 şi 3, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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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, 20 octombrie 2017 

 

 

 

Preşedintele de şedinţă     Contrasemnează pentru legalitate, 

            Iacob Ghiocel Vasile                         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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  HOTĂRÂREA  nr. 64 din 20.10.2017 
 

privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț, pe anul 2018 

 
 

           Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în data 

de 20 octombrie 2016; 

              Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Dochia nr. 5736 din 
16.10.2017, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre; 

             Analilizând raportul Compartimentului resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului  nr. 4980/11.09.2017 și adresa A.N.F.P. nr. 54033/2017;  

 În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 7660/2006 privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice și ale art. 23 din Legea 

nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
Având avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 

Dochia; 
 In temeiul art. 36 alin. 2 lit. a), alin. 3 lit. b), art. 45 și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

republicată; 
 

H OTĂRĂŞTE : 
 

Art.1 Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de specialitate 

al primarului comunei Dochia, județul Neamț, pentru anul 2018, potrivit Anexei nr. 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri Primarul comunei 

Dochia, în calitate de ordonator principal de credite și Compartimentul resurse umane din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia. 
       Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ, 

autorităților şi persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 

comunei Dochia. 

    

Preşedintele de şedinţă     Contrasemnează pentru legalitate, 

            Iacob Ghiocel Vasile                         Secretar,  

                     Căpitanu Constantin 

 

 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”,  0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un 
total de 11 consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi. 
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HOTĂRÂREA nr. 65 din 20 octombrie 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 ordinară din 
data de 20 octombrie 2017, 

 Luând în discuţie proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia 
privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2017, referatul de 
specialitate nr. 5828  din 18.10.2017, 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  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     Contrasemnează pentru legalitate, 

            Iacob Ghiocel Vasile                         Secretar,  

                     Căpitanu Constantin 

 

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

locali în funcţie şi  11 consilieri prezenţi. 
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HOTĂRÂREA nr. 66 /20 .10. 2017 

privind adoptarea Regulamentului privind conduita în parcurile și locurile de joacă 
de pe raza comunei Dochia 

 
           Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ; 
              Având în vedere: 

- referatul întocmit de viceprimarul comunei Dochia nr.5735 din 
16.10.2017    

-prevederile Ordonantei de Guvern nr.21/2002 privind gospodarirea 
localitatilor rurale si urbane ; 
   In temeiul art. 36 alin. 2 lit. d) coroborat cu alin. 6 lit. a pct. 8 și 14, art. 45, 
alin. (1) si alin. (6) și art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind 
administraţia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată; 
 
 

H OTĂRĂŞTE : 
 

Art.1.Se aproba Regulamentul privind conduita  în  parcurile și locurile de joaca 
de pe raza comunei Dochia, conform anexei care face parte integranta din prezenta 
hotarare. 
 
   Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
, viceprimarul comunei Dochia, prin compartimentele de specialitate  şi șeful 
Postului de Poliție al  comunei Dochia. 

 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     Contrasemnează pentru legalitate, 

            Iacob Ghiocel Vasile                         Secretar,  

                     Căpitanu Constantin 

 

 

 

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

locali în funcţie şi  11 consilieri prezenţi. 
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