ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE
nr. 55 din 15 septembrie 2017
privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia
pentru perioada septembrie – noiembrie 2017
Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în şedinţă ordinară
în data de 15 septembrie 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. 5007
din 012.09.2017 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 dlui
consilier local Iacob Ghiocel Vasile, pentru perioada septembrie – noiembrie 2017.
ART.2. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează dl consilier local Iacob
Ghiocel Vasile
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 Ghiocel Vasile

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. 56 din 15 septembrie 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții
”Amenajare centru civic prin realizarea împrejmuiri (gard) comuna Dochia, județul Neamț”
– împrejmuire tip 1=152 ml și împrejmuire tip 2= 66 ml

Consiliul Local al comunei Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 15 .09.2017
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. 5006 din 12.09.2017 a Compartimentului Achiziții publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dochia și Documentația Tehnică pentru Autorizația de
Construcție și Proiectul tehnic elaborat de către SC AQUA PROJECT SRL;
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
Conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr 273/2006 - privind finanţele
publice locale, actualizată;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului local;
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 ”Amenajare centru
civic prin realizarea împrejmuiri (gard) comuna Dochia, județul Neamț” – împrejmuire tip
1=152 ml și împrejmuire tip 2= 66 ml 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 Achiziții publice,Compartimentul U.A.T. 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
Iacob Ghiocel Vasile

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

Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr. 56 / 15 .09.2017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare centru civic prin
realizarea împrejmuiri (gard) comuna Dochia, județul Neamț” – împrejmuire tip 1=152 ml și
împrejmuire tip 2= 66 ml

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI INVESTIȚIE:
VALOAREA TOTALĂ a investiției, conform Deviz General elaborat de către SC AQUA
PROJECT SRL
Total

Valoare
fără TVA
lei

Valoare cu
TVA
lei

Total general

62.832

74.770

55.832

66.440

Din care C+M

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
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HOTĂRÂREA nr. 57 din 15 septembrie 2017
privind aprobarea scoaterii la licitație publică deschisă în vederea închirierii a unui spațiu de
28,97 mp cu destinația punct farmaceutic , apartinand domeniului privat al comunei Dochia,
aprobarea caietului de sarcini , studiului de oportunitate și evaluării.
Consiliul Local al comunei Dochia ;
Având în vedere prevederile art. 4, ale art.14 alin(1) si ale art.15 din Legea 213/1998 privind
bunurile, proprietate publica cu modificările şi completările ulterioare, ale art.6 din Legea 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică.

Ţinând cont de Raportul de Specialitate al Serviciului Urbanism din cadrul Primăriei
comunei Dochia nr.4404 din 08.09.2017
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al comunei Dochia nr.24/19.04.2005
pentru aprobarea Regulamentului privind inchirierea prin licitatie publica a bunurilor imobile(
teren si constructii), apartinand domeniului public si privat al comunei Dochia, precum si
prevederile Hotarararii Consiliului Local al comunei Dochia nr.8/17.02.2009 privind insusirea
inventarului bunurilor care apartin domeniului public și privat al comunei Dochia. Având în
vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului local;
În temeiul prevederilor art.36, alin.(2) lit.,,c‘’si alin.(5) lit.”b”, ale art. 45 alin(1) şi
(3) , ale art. 115 alin(1) lit. „b”, ale art.123 alin(1) si (2) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice
locale republicata;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea inchirierii unui spațiu de
28,97 mp, apartinand domeniului privat al comunei Dochia, situat în incinta Dispensar Uman
Dochia str. nr. 5, jud. Neamt, pe o perioada de 10 ani, identificat prin schița din Anexa 1 la
prezenta. Spațiul nominalizat este destinat desfașurării activității de punct farmaceutic.
Art. 2. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru scoaterea la licitaţie publica în vederea
inchirierii unui spațiu de 28,97 mp, apartinand domeniului privat al comunei Dochia, situat în
incinta Dispensar Uman Dochia str. nr. 5, jud. Neamt , in vederea desfasurarii activitatii de punct
farmaceutic, prevăzut în Anexa 2, parte integrantă a acesteia;
Art. 3 Se aprobă Caietul de sarcini pentru inchirierea unui spațiu de 28,97 mp ,prevăzut în
Anexa 3 la prezenta, parte integrantă a acesteia ;
Art. 4 Se aprobă instrucțiunile pentru participanți conform Anexei 4 la prezenta, parte integrantă
a acesteia ;
Art.5 Prețul de pornire al licitației este de 3,61 lei/mp/luna conform evaluării întocmite de BETJ
Mondan Ghiorghe;
Art.6 Se împuternicește primarul comunei Dochia să semneze contractul de închiriere, în numele
și pentru Consiliul Local Dochia;
Art. 7 Compartimentele urbanism și achiziții publice vor lua măsurile necesare în vederea
ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri ;
Art.8 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 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi.
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HOTĂRÂREA nr. 58 din 15 septembie 2017
privind desemnarea a doi consilieri locali ai comunei Dochia să facă parte
din Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia
în anul şcolar 2017-2018
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 15 septembrie
2017,
Luând în discuţie referatul de specialitate nr. 5010 din 12.09.2017 ,
înaintat de secretarul comunei Dochia, d-l Căpitanu Constantin privind desemnarea
a doi consilieri locali să făcă parte în anul şcolar 2017-2018 din Consiliul de
Administraţie al Şcolii gimnaziale Dochia, conform adresei Școlii Gimnaziale Dochia
înregistrată cu nr.4958 din 08.09.2017;
În baza art. 96 alin.(2) lit.b) din Legea nr.1/2011 a educaţiei
naţionale; O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul
educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative; art.4
alin.(1) din H.G. nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
finanţarea şi administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; Legea
nr.52/2003-privind transparenta decizională in administratia publica locala;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului local;
În temeiul art. art.36 alin. (6) lit.”a” pct.1, 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 desemnează domnii Văduva Gabriel și Nițu Veniamin, consilieri locali al
comunei Dochia, să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale
nr.1 al comunei Dochia, județul Neamț, în anul şcolar 2017-2018.
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnii
consilieri locali al comunei Dochia , Văduva Gabriel și Nițu Veniamin.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, Şcolii
gimnaziale nr.1 Dochia, persoanelor şi autorităţilor interesate şi se aduce la
cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Președinte de ședință
Iacob Ghiocel Vasile

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

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Căpitanu Constantin
0 voturi „împotrivă” şi

0 ”abţineri” dintr-un total de 11

ROMÂNIA
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HOTĂRÂREA nr. 59 din 15 septembie 2017

privind modificarea H.C.L. nr.51 din 02.08.2017 referitor la aprobarea: ,, Salariilor de
bază pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Dochia , județul Neamț”

Consiliul Local al comunei Dochia, județul Neamţ, întrunit în şedinţă ordinară în data de
15 septembrie 2017
Luând în considerare referatul de specialitate nr.5015/12.09.2017 întocmit de secretarul
comunei Dochia;
Adresa nr.10442 din 30 august 2017 a Serviciului de verificarea legalității actelor,
contencios administrativ și procese electorale , Instituția Prefectului Neamț.
Având în vedere prevederile atr. 11 și art. 38 alin (2) lit b din Legea –cadru nr. 153/2017
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
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 modifică H.C.L. nr.51 din 02.08.20167 privind aprobarea: ,, Salariilor de bază pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Dochia , județul Neamț” în sensul radierii poziției
”Bibliotecar” –Copcic Beatrice Mirela , din Anexa la hotărâre.
Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Primarul comunei Dochia ,
compartimentul resurse umane şi biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Dochia.
Art. 3 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
Iacob Ghiocel Vasile

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

Anexa la HCL nr. 59 din 15.09.2017
* Notă: Salariile de bază prevăzute în coloana 5 sunt pentru gradația 0. Salariile de bază pentru
gradațiile 1-5 se determină prin majorarea salariilor de bază pentru gradația 0, potrivit
prevederilor art.10 din Legea 153/2017.
Numele și
prenumele

0
Păduraru
Constantin
Pascaru Vasile
Vacant
Vacant
Pantaziu Elena
Șoală Elena
Herdeș Tereza
Căpitanu
Constantin
Păduraru Cristina
Gaman Veronica
Olteanu Florin
Ciubotaru Ana
Ilona
Chiuaru Maria
Crăescu Ana
Lazăr Ana
Anton Daniel
Vasile
Barcan Ilie
Bucătaru Vasile
Vacant
Vacant
Vacant

Funcția

Coeficie
nt de
ierarhiz
are

Studii

Indemnizație/
Salariu de
bază aferente
gradației 0*
-lei-

2
4

Salariul
minim
brut pe
țară
garantat
în plată
în 2017
-lei3
1.450

1

4
-

5
5.800

Viceprimar
Secretar
Șef birou contab.fin. taxe
și impozite
Inspector principal
Inspector principal
Referent superior
Inspector superior

3
3
2,96

1.450
1.450
1.450

S
S

4.350
4.350
4.292

1,99
1,70
1,40
1,97

1.450
1.450
1.450
1.450

S
S
M
S

2.886
2.465
2.030
2.857

Inspector principal
Inspector principal
Inspector principal
Inspector principal

1,80
1,80
1,70
1,70

1.450
1.450
1.450
1,450

S
S
S
S

2.610
2.610
2.465
2.465

Inspector debutant
Șef SVSU
Guard
Paznic

1,40
1,45
1,25
1,20

1.450
1.450
1.450
1.450

S
M
M/G
M/G

2.030
2.103
1.813
1.740

Paznic
Paznic
Șofer
Muncitor calificat
Consilier al primarului

1,20
1,20
1,20
1,20
1,70

1.450
1.450
1.450
1.450
1.450

M/G
M/G
M/G
M/G
S

1.740
1.740
1.740
1.740
2.465

Primar

