ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE nr. 5 /16.02.2018
privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului comunei Dochia rezultat la
încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în
data de 16.02.2018
Examinând expunerea de motive a primarului comunei Dochia nr. nr.796 din
12.02.2018
, referatul de specialitate nr. 770 din 09.02.2018
întocmite de inspector
contabil Pantaziu Elena;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate a Consiliului Local Dochia
Având în vedere dispozițiile art. 58 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.52/2003-privind
transparența decizională în administrația publică locală;
In temeiul art. 45 și art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administratiei
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se aprobă utilizarea sumei de 329.000 lei, din excedentul bugetului local al comunei
Dochia pe anul 2017, pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare pe anul 2018;
Art.2
Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul și
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 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
Popa Mariea

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar comuna
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

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE nr. 6 /16.02.2018
privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2018

Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 16 februarie 2018,
Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l
Păduraru Constantin privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2018,
Având în vedere referatul de specialitate nr.771din 09.02.2018 întocmit de inspector
contabil Pantaziu Elena, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 12 din 23.01.2018 privind
repartizarea pe unităţi-administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat, pentru anul 2018 şi estimărilor pentru anii 2019-2021; adresa A.J.F.P. Neamţ
nr. 1139/15.01.2018 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale şi sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2018 şi estimările pentru perioada 2019-2021; adresa A.J.F.P. Neamţ nr.
2563/05.02.2018 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA, pe trimestre , pentru finanțarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor pe anul 2018 .
Avizul favorabi, a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dochia
În baza art.19 alin.(1) lit.”a”, art.20 alin.(1) lit.”a” din Legea nr.273/2006-privind
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.2/2018-Legea
bugetului de stat pe anul 2018; Legea nr.3/2018-Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe
anul 2018; Legea nr.69/2010-legea responsabilităţii fiscal-bugetare; Legii nr.52/2003-privind
transparenta decizionala in administratia publica;
În temeiul art.36, alin.(4) lit.”a”, art. 45 alin.(2) lit.”a”, 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 bugetul local al comunei Dochia pe anul 2018 conform Anexei nr.1Bugetul local pe anul 2018 și estimările pentru anii 2019-2021; Secţiunea de funcţionare a
bugetului local pe anul 2018; Secţiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2018; Anexei
nr.2- Lista obiectivelor de investiţii pe anul 2018 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul
local; Anexei nr.3-Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2018; Anexei nr.4- Numărul de personal şi fondul salariilor
de bază al aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, instituţiilor publice şi
serviciilor publice aflate sub autoritatea consiliului local al comunei Dochia, anexe care fac
parte integrantă din prezenta hotărâre;; Anexei nr.5- Programul anual al achiziţiilor publice pe
anul 2018;
Art.2 Se aprobă asigurarea fondurilor necesare desfășurării activității de audit public
intern în sistem de cooperare pentru exercițiul bugetar 2018 aferent Direcției de audit public
intern din cadrul Filialei Județene Neamț a Asociației Comunelor din România, contribuțiile

lunare datorate fiind stabilite în baza Acordului de cooperare nr.1431/15.12.2016, cu
modificările aduse de Actul adițional nr. 1/30.01.2017, Actul adițional nr. 2/30.06.2017, Actul
adițional nr. 3/ 10.11.2017 astfel:

-cheltuieli salariale , inclusiv cheltuielile cu deplasările: 20.460 lei
-cheltuieli pentru pregătirea profesională :
780 lei
-cheltuieli bunuri și servicii :
2.400 lei
-cheltuieli de dezvoltare doar în luna ianuarie 2018:
284 lei
- cotizație A.C.O.R.
750 lei
TOTAL CHELTUIELI ANUL 2018.......................... 24.974 lei
Art.3 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.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, instituţiilor 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 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri locali în funcţie
şi 11 consilieri prezenţi.

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE Nr. 7 din 16.02.2018
Pentru aprobarea cuantumului fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local al
comunei Dochia pe anul 2018
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară
în data de 16.02.2018
Luând în discuție proiectul de hotărâre și expunerea de motive a primarului comunei
Dochia, județul Neamț nr.801 din 12 .02.2018; și referatul nr. 772 din 09.02.2018 întocmite
de inspector contabil Pantaziu Elena; H.C.L.6/2018 privind aprobarea bugetului local al
comunei Dochia pe anul 2018;
Avizul favorabil, al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dochia.
În baza art. 15, art. 19 alin. (1) lit. a), art. 36 din Legea nr.273/2006, privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și a Legii nr. 52/2003, privind
transparenta decizionala în administrația publică;
In temeiul art. 36 alin. (4) lit.a), art. 45, alin. (2) lit. a), 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 cuantumul fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local de
venituri și cheltuieli al comunei Dochia pe anul 2018, în valoare de 5000 lei;
Art. 2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Dochia și Compartimentul contabilitate 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

Președinte de ședință
Popa Mariea

Contrasemnează,
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.

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE Nr. 8 din 16.02.2018
privind aprobarea cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor și acordarea sumelor
pentru decontarea transportului personalului didactic și didactic auxiliar din Școala
gimnazială nr. 1 Dochia în anul 2018
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în
data de 16.02.2018
Luând în discuție proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Dochia, județul
Neamț și referatul secretarului comunei nr. 802 din 12.02.2018 și adresa nr. 92/2018 a Școlii
gimnaziale nr. 1 Dochia; H.C.L.nr. 8/2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia
pe anul 2018; Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dochia.
În baza prevederilor art. 82 și art. 105 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu
modificările şi completările ulterioare și a Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor
generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat; Legii nr.
52/2003, privind transparenta decizionala în administrația publică;
In temeiul art. 36 alin. (4) lit.a), alin. (6) lit. (a) pct. 1, art. 45, alin. (2) lit. a), 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 (1) Se aprobă cuantumul burselor școlare ce se vor acorda elevilor Școlii
gimnaziale nr. 1 Dochia în anul 2018, în sumă de 8000 lei;
(2) Durata acordării acestor burse este de 9 luni/an (ianuarie-iunie 2018, respectiv
octombrie-decembrie 2018 ).
(3) Se aprobă suma de 25.000 lei necesară decontării transportului la și de la locul
de muncă a personalului didactic și didactic auxiliar, în anul 2018, angajați ai Școlii gimnaziale
nr. 1 Dochia.
Art. 2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Dochia, Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Dochia și directorul unității de învățământ preuniversitar de stat.
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

Președinte de ședință
Popa Mariea

Contrasemnează,
Secretar, Căpitanu Constantin

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

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE Nr. 9 din 16.02.2018
privind acordarea unei finanțări Asociației Sportive ”VOINȚA” Dochia
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în data de
16.02.2017
Luând în discuție proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Dochia, județul
Neamț, privind acordarea unei finanțări Asociației sportive ”VOINȚA” Dochia, raportul de
specialitate nr.803 din 12.02.2018 și H.C.L.nr.8/2018 privind aprobarea bugetului local al
comunei Dochia pe anul 2018;
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dochia
În baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi
completările ulterioare și H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în
aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; H.G. nr. 1447/2007 privind
aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările ulterioare; Legea nr.
273/2006 a finanțelor publice locale; Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în
administrația publică;
In temeiul art. 36 alin. (6) lit.a), pct. 6, art. 45, 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 acordarea unei finanțări în sumă de 10.000 lei , Asociației Sportive
”VOINȚA” Dochia, conform Contractului de asociere, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și
parte integrantă din aceasta;
Art. 2 Se împuternicește dl. Păduraru Constantin , primarul comunei Dochia, să
semneze în numele și pentru comuna Dochia, contractul de asociere, anexă la prezenta hotărâre;
Art. 3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Dochia și Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dochia.
Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ,
autorităților şi persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Dochia.
Președinte de ședință
Popa Mariea

Contrasemnează,
Secretar, Căpitanu Constantin

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

Anexa nr.1 la H.C.L. nr. 9 /16.02.2018
CONTRACT DE ASOCIERE
Art.1 PĂRTILE CONTRACTANTE
1.1. Comuna Dochia, prin Consiliul Local al comunei Dochia reprezentat prin primar Păduraru
Constantin, cu sediul în sat Dochia, comuna Dochia, jud.Neamţ, C.U.I 15646469
si
1.2. Asociaţia Sportivă „VOINŢA”Dochia, reprezentată prin HANGANU ION , cu sediul în sat Dochia,
comuna Dochia, jud.Neamţ, nr. de identificare în Registrul Sportiv NT/F/00002/2008.
Art.2 OBIECTUL CONTRACTULUI
2. Prezenta asociere are ca obiect promovarea si dezvoltarea activităţii sportive, precum si a imaginii
comunei Dochia, în plan naţional si internaţional si asigurarea condiţiilor organizatorice si materiale
necesare menţinerii unui nivel de performanţă competitiv al sportivilor .
Art.3 DURATA CONTRACTULUI
3. Contractul se încheie pe durata de un an, producându-şi efectele juridice pe întreg anul fiscal 2018.
Art.4 OBLIGAłŢIILE PĂRŢILOR
4.1 Comuna Dochia se obligă :
- să asigure accesul si folosinţa gratuită a obiectivelor cu destinaţie sportivă (terenul de sport) aflate în
proprietatea sa, la antrenamentele si competiţiile Asociaţiei Sportive „VOINŢA”Dochia;
- să sprijine financiar, în condiţiile legii, activitatea sportivă a Asociaţiei Sportive „VOINŢA”Dochia, cu
suma de 10.000 lei din bugetul local pe anul 2018, cap.67.02 “Cultură, recreere si religie” (59.11Asociaţii şi fundaţii), pentru activitatea fotbalistică.
4.2. Asociaţia Sportivă „VOINŢA”Dochia se obligă :
- să promoveze imaginea comunei Dochia si a Consiliului Local al comunei Dochia, prin inscripţionarea
vizibilă, pe faţa sau spatele tricoului de joc a însemnelor acestora.
- să participe la acţiunile organizate de Consiliul local si Primăria comunei Dochia la care este invitat,
prin jocuri demonstrative, precum şi la competiţiile fotbalistice organizate de Direcţia pentru Sport a
judeţului Neamţ şi Federaţia Română de Fotbal.
- să pună la dispoziţia consilierilor delegaţi pentru verificarea derulării contractului, actele necesare
îndeplinirii mandatului.
Art.5 MODIFICAREA CONTRACTULUI
5. Nicio parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea contractului poate interveni
numai prin acordul de voinţă exprimat al părţilor, prin act adiţional.
Art.6 ÎNCETAREA CONTRACTULUI
6. Încetarea prezentului contract poate avea loc în următoarele cazuri :
a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat;
b) prin acordul comun al celor două părţi, la iniţiativa uneia dintre acestea;
c) pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a clauzelor prezentului contract;
d) dacă se constată că sunt deficienţe majore în administrarea sumelor alocate de către comuna Dochia.
Art.7 CLAUZE SPECIALE
7. Activitatea financiară a Asociaţiei Sportive „VOINŢA”Dochia, cu privire la modul de cheltuire a
sumelor alocate de Consiliul local va fi controlată de către Auditorul Extern, cu care Primăria comunei
Dochia are încheiat contract de prestări servicii, precum şi de compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia.
În acest sens, Asociaţia Sportivă „VOINŢA”Dochia va pune la dispoziţia Auditorului toate documentele
legate de sumele alocate asociaţiei de către Consiliul Local al comunei Dochia.
Art.8 LITIGII
8. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi soluţionate mai întâi pe cale
amiabilă, iar dacă părţile nu cad de acord, acestea vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente
din punct de vedere teritorial si material.
Art.9 DISPOZIłII FINALE
9. Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Comuna Dochia,
Primar,
Păduraru Constantin

Asociaţia Sportivă „VOINŢA”Dochia
Prin reprezentant,
Hanganu Ion

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA

Nr. 10 din 16.02.2018

privind acordarea unei finanțări unităților de cult de pe raza comunei Dochia pe anul 2018.

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în
data de 16.02.2018
Luând în discuție proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Dochia, județul
Neamț, privind acordarea unei finanțări unităților de cult de pe raza comunei Dochia, raportul de
specialitate nr.775 din 09.02.2018 și H.C.L.nr. 8/2018 privind aprobarea bugetului local al
comunei Dochia pe anul 2018;
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dochia.
În baza prevederilor Legii nr. 140/2017 art.1 alin.3 pentru modificarea art. 128 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001; H.G. nr. 1470/2002 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 privind
stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase
recunoscute din România
Legea nr. 273/2006 a finanțelor publice locale; Legea nr. 52/2003, privind transparența
decizională în administrația publică;
In temeiul art. 36 alin. (6) lit.a), pct. 6, art. 45, 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 utilizarea sumei de 20.000 lei prevăzuți în bugetul local pentru anul
2018 ,pentru finanțarea unităților de cult, după cum urmează:
- 5.000 lei -biserica Sf. Treime catolică
-5.000 lei – biserica Sf Nicolae Bălușești
-5.000 lei – biserica Sf. Voievozi Dochia
- 5.000 lei- biserica Sf Nicolae Bahna
Art. 2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Dochia și Compartimentul contabilitate 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.
Președinte de ședință
Popa Mariea

Contrasemnează,
Secretar, Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu 10voturi „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.11 din 16.02.2018

privind aprobarea finanțării activităților desfășurate cu prilejul ”Festivalului
concurs Theodore Coresi” și ”Ziua comunei Dochia”
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 16 februarie 2018,
Luând în discuţie referatul de specialitate nr. 774 din 09.02.2018 întocmit de bibliotecara
Copcic Beatrice Mirela , 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.8/2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul
2018.
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 70.000 lei prevăzuți în bugetul local pentru anul 2018
,pentru organizarea activității ”Ziua Comunei Dochia” și ”Festivalului concurs Theodore
Coresi”
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 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. 12 din 16.02.2018

privind aprobarea execuţiei bugetare la data de 31 decembrie 2017

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în data
de 16.02.2018
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. 773 din data de 09 .02.2018 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 31.12.2017 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
Popa Mariea

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”,
locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi.

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Căpitanu Constantin

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

Anexa Nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Dochia nr. 12 din 16.02.2018
BILANȚUL: la data de 31.12.2017

Denumirea indicatorilor
Active necurente, din care:
Active fixe necorporale
Instalații tehnice, mijloace de transport, animale,
plantații, mobilier, aparatură birotică și alte
active corporale
Terenuri și clădiri
Titluri de participare
Active curente, din care:
Stocuri
Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și
alte decontări
Creanțe bugetare
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe
nerambursabile și fonduri de la buget
Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri
de trezorerie
Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de
trezorerie
Conturi la instituții de credit, BNR, casa în
valută
TOTAL ACTIVE
Datorii necurente, din care:
Sume necurente – sume ce urmează a fi plătite
după o perioadă mai mare de un an
Provizioane
Datorii curente, din care:
Datorii comerciale, avansuri si alte decontări
Decontări privind încheierea execuției bugetului
de stat din anul curent
Datorii comerciale și avansuri
Datorii către bugete
Salariile angajaților
Provizioane
TOTAL DATORII
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE –

Sold la începutul
perioadei
01.01.2017

Sold la sfârșitul
perioadei
31.12.2017

15.892.986
590.326

16.131.666
117.806

169.266

164.713

15.133.394
2.385.434
504.407

15.849.047
100
2.641.930
483.961

1.002.514

1.274.229

428.328

505.944

31.365

31.365

410.478

336.342

4.363

5.586

3.979

4.503

18.278.420
354.479

18.773.596
282.082

3.979

0

350.500
1.172.213
1.027.466

228.082
1.520.551
1.328.495

4.931

4.789

37.609
60.024
84.723
0
1.526.692
16.751.728

85.407
76.940
110.116
5.000
1.748.633
17.024.963

TOTAL DATORII = CAPITALURI
PROPRII
REZERVE, FONDURI
REZULTAT REPORTAT (sold creditor)
REZULTAT PATRIMONIAL AL
EXERCITIULUI
(sold creditor)
TOTAL CAPITALURI PROPRII

11.261.319
4.564.758

12.678.918
4.107.814

925.651

238.231

16.751.728

17.024.963

Contul de rezultat patrimonial la data de 31.12.2017 se prezintă astfel:
Denumirea indicatorului
Venituri operaționale
Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și
alte venituri ale bugetelor
Venituri din activități economice
Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu
destinație speciala
Alte venituri operaționale
Cheltuieli operaționale
Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților
Subvenții și transferuri
Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți
Cheltuieli de capital, amortizări si provizioane
Alte cheltuieli operaționale
Rezultatul din activitatea operațională -Excedent

Sold an
precedent
3.706.793

Sold an
curent
3.697.738

2.420.470

3.220.093

3.895

10.744

1.167.160

113.639

115.268
2.756.480
1.665.945
263.846
519.647
306.917
125
950.313

353.262
3.454.718
2.188.200
295.802
654.980
300.658
15.078
243.020

Veniturile bugetului local au fost realizate după cum urmează:

Denumire indicatori

Cod
indicator

Programat
2017

Realizat/
programat
%
3,355,880
66.93%
3,242,241
105.89%

Realizat la
31.12.2017

Venituri total:
Venituri curente, din care:
Cote si sume defalcate din impozitul
pe venit

00.01.02
00.02.02

5,014,000
3,062,000

04.02

551,000

575,638

104.47%

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

157,000

161,933

103.14%

04.02.04

394,000

413,705

105.00%

05.02

22,000

14,738

66.99%

05.02.50

22,000

14,738

66.99%

07.02
07.02.01
07.02.02

187,000
32,000
150,000

205,238
35,908
157,110

109.75%
112.21%
104.74%

Sume alocate din cotele defalcate din
impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale
Alte impozite pe venit, profit si
câștiguri din capital
Alte impozite pe venit, profit si
câștiguri din capital
Impozite si taxe pe proprietate
Impozit si taxa pe clădiri
Impozit si taxa pe teren

Taxe judiciare de timbru si alte taxe
de timbru
Sume defalcate din TVA
Sume defalcate din TVA pentru
finanțarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul comunelor
Sume defalcate din TVA pentru
drumuri
Sume defalcate din TVA pentru
echilibrarea bugetelor locale
Taxe pe utilizarea bunurilor,
autorizarea utilizării bunurilor sau
pe desfășurarea de activități
Impozit pe mijloacele de transport
Taxe si tarife pentru eliberarea de
licențe și autorizații de funcționare
Alte impozite si taxe fiscale
Venituri din proprietate
Venituri din taxe administrative,
eliberări permise
Taxe extrajudiciare de timbru
Amenzi, penalități si confiscări
Venituri din amenzi si alte sancțiuni
aplicate de către alte instituții de
specialitate
Subvenții de la bugetul de stat
Subventii pentru acordarea ajutorului
pentru incalzirea locuintei cu lemne,
carbuni, combustibili petrolieri
Subventii de la bugetul de stat pentru
finantarea sanatatii
Finanțarea programului Național de
Dezvoltare Locală
Subvenții de la alte administrații
Sume alocate din bugetul ANCPI pentru
finanțarea lucrărilor de înregistrare
sistematică din cadrul Programului
național de cadastru și carte funciară

07.02.03

5,000

5,022

100.44%

11.02

2,199,000

2,346,520

106.71%

11.02.02

1,603,000

1,617,520

100.91%

11.02.05

0

0

0.00%

11.02.06

596,000

729,000

122.32%

16.02

40,000

31,175

77.94%

16.02.02

37,000

34,245

92.55%

16.02.03

3,000

4,171

139.03%

18.02
30.02

10,000
11,000

6,060
17,006

60.60%
154.60%

34.02

4,000

3,415

85.38%

34.02.02

4,000

3,415

85.38%

35.02

34,000

33,841

99.53%

35.02.01

34,000

33,841

99.53%

42.02

1,910,000

113,639

5.95%

42.02.34

60,000

37,715

62.86%

42.02.41

38,000

37,482

98.64%

42.02.65

1,812,000

38,442

2.12%

43.02

42,000

0

0.00%

43.02.34

42,000

0

0.00%

Datorita importantei deosebite a cheltuielilor făcute din banii publici și a necesității
unei evidențe riguroase a acestora, darea de seamă contabilă include și “detalierea
cheltuielilor”, conform clasificației bugetare, astfel:
CHELTUIELI
Cheltuieli total:

Cod
indicator
50.02

Realizat la
31.12.2017
3.429.550

Autorități publice și acțiuni externe
Cheltuieli de personal
Bunuri și servicii
Alte cheltuieli
Cheltuieli de capital
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Alte servicii publice generale
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Transferuri cu caracter general intre diverse
nivele ale administrației
Transferuri din bugetele locale pt. instituțiile de
asistenta sociale pentru persoanele cu handicap
Ordine publica si siguranță națională
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Cheltuieli de capital
Învățământ
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Asistență socială
Alte cheltuieli
Cheltuieli de capital
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Sănătate
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Cheltuieli de capital
Cultura, recreere si religie
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Alte cheltuieli
Cheltuieli de capital
Plăți efectuate in anii precedenți si recuperate in
anul curent
Asigurări si asistență socială
Cheltuieli de personal
Bunuri si servicii
Asistenta sociala
Locuințe, servicii si dezvoltare publică
Bunuri si servicii
Cheltuieli de capital
Protecția mediului
Bunuri si servicii

51.02
51.02.10
51.02.20
51.02.59
51.02.71
51.02.85
54.02
54.02.10
54.02.20
56.02
56.02.51
61.02
61.02.10
61.02.20
61.02.71
65.02
65.02.10
65.02.20
65.02.57
65.02.59
65.02.71
65.02.85
66.02
66.02.10
66.02.20
66.02.71
67.02
67.02.10
67.02.20
67.02.59
67.02.71
67.02.85
68.02
68.02.10
68.02.20
68.02.57
70.02
70.02.20
70.02.71
74.02
74.02.20

879.666
648.290
173.990
26.901
37.360
-6.875
138.971
137.782
1.189
1.368.731
1.116.868
115.879
11.550
8.000
117.129
-695
39.416
37.482
1.934
124.000
34.550
55.353
32.229
5.020
-3.152
440.804
223.680
217.124
139.289
101.254
38.035
233.748
195.306

Cheltuieli de capital
Transporturi
Bunuri si servicii
Cheltuieli de capital

74.02.71
84.02
84.02.20
84.02.71

38.442
64.925
64.925
-

În ceea ce privește realizarea obiectivelor de investiții cu finanțare integrală sau parțială
de la bugetul local aprobate pentru exercițiul bugetar 2017, execuția bugetară aferentă secțiunii
de dezvoltare se prezintă după cum urmează:

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

PLATI
EFECTUATE

% PLATI
EFECTUATE/
CREDITE
BUGETARE

EXPLICATII

CAP.

CREDITE
BUGETARE

ACHIZITIE STATIE AMPLIFICARE
INLOCUIRE TAMPLARIE CLADIRE
PRIMARIE CORP A
AMENAJARE PRIN ASFALTARE TEREN
LIMITROF SEDIU PRIMARIE CORP B
EXTINDERE IMPREJMUIRI CLADIRI
AFERENTE SCOLII GIMNAZIALE NR.1
DOCHIA
REABILITARE SI EXTINDERE SCOALA
GIMNAZIALA NR.1 DOCHIA
MODERNIZAREA SISTEMULUI DE
ILUMINAT PUBLIC COM.DOCHIA
ACHIZITIE STATII AUTOBUZ
AMENAJARE CENTRU CIVIC
COM.DOCHIA
COFINANTARE ACHIZITIE
BULDOEXCAVATOR
RETEA DE CANALIZARE SI STATIE DE
EPURARE A APELOR UZATE
COM.DOCHIA
BRANSAMENT RETEA DE
CANALIZARE COM.DOCHIA
MODERNIZARE DC109 SI DRUMURI
VICINALE COM.DOCHIA
REACTUALIZARE DALI CAMIN
CULTURAL DOCHIA
REABILITAREA, MODERNIZAREA
CAMINULUI CULTURAL DOCHIA-AVIZE,
APROBARI, DOCUMENTATII
TOTAL

51.02.

10,000

9,812.45

98.12

51.02.

10,000

9,875.61

98.76

51.02.

19,000

17,671.50

93.01

65.02.

91,000

90,924.12

99.92

65.02.

41,000

26,205.05

63.91

70.02.

23,000

0.00

0.00

70.02.

23,000

23,000.00

100.00

70.02.

93,000

15,035.00

16.17

70.02.

5,000

0

0.00

74.02.

1,862,000

38,441.94

2.06

74.02.

20,000

0

0.00

84.02.

30,000

0

0.00

67.02

5,000

5,000.00

100.00

67.02

1,000

20.00

2.00

2,233,000

235,985.67

10.57

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr. 13 din 16 .02. 2018
privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate GÂDIOI VASILE

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință
ordinară în data de 16.02.2018;
Luând în discuţie proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Dochia, d-l
Păduraru Constantin și referatul de specialitate nr. 642 din 05.02.2018 a Compartimentului Taxe
și Impozite din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia
În baza Legii nr. 207/2015, art. 27, privind codul de procedură fiscală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Avizul comisiilor 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 radierea creanțelor fiscale ale contribuabilului decedat, Gâdioi
Vasile CNP 1850308270023 ,potrivit referatului nr.642 din 05.02.2018, în sumă de 386 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 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0”abţineri” dintr-un total de 11consilieri
locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi.

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr. 14 din 16 .02. 2018
privind aprobarea Caietului de sarcini pentru lucrarea”Proiectare și execuție la obiectivul
Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr.1 Dochia”
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în data de
16.02.2018;
Luând în discuţie proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Dochia, d-l
Păduraru Constantin și referatul de specialitate nr. 805 din 12 .02.2018 a Compartimentului
Achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia .
În baza prevederilor OUG 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice; Legea nr.98/2016 privind achiziţiile
publice; HG nr.395/2016 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. Ordinul viceprim-ministrului MDRAPFE nr.3701/2017 privind
aprobarea listei obiectivelor de investiții.
Procedura simplificată se iniţiază prin publicarea în SEAP a unui anunţ de participare
simplificat, însoţit de documentaţia de atribuire aferentă.
Avizul comisiilor 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 Caietului de sarcini pentru lucrarea”Proiectare și execuție la
obiectivul Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr.1 Dochia” 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 achiziții publice.
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 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0”abţineri” dintr-un total de 11consilieri
locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi.

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr. 15 din 16 februarie 2018
privind aprobarea actualizării Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul
administrativ al comunei Dochia, județul Neamț
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de, 16 februarie 2018
Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l
Păduraru Constantin privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul
administrativ al comunei Dochia, precum şi referatul nr. 746 din 08.02.2018 întocmit de şeful
Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Dochia;
Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică, disciplină, amenajarea
teritoriului şi urbanism, precum şi comisia buget-finanţe din cadrul Consiliului Local al comunei
Dochia,
În baza Ordinului MAI nr.132/2007-pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire
a riscurilor; Legii nr.52/2003-privind transparenta decizionala in administratia publica;
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 actualizarea „Planul de analiză şi acoperire a riscurilor teritoriale, în unitatea
administrativ teritorială a comunei Dochia, judeţul Neamţ”.
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia şi
şeful Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 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.
Dochia, 16 februarie 2018

Preşedinte de şedinţă,
Popa Mariea

Contrasemnează pentru legalitate,
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.

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE nr. 16 din 16.02.2018
privind modificarea și completarea H.C.L. 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 16.02.2018
Luând în considerare referatul de specialitate nr.837 /13.02.2018 întocmit de
Compartimentul impozite şi taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Dochia;
Adresa nr.16831/2017 din 30 ianuarie 2018 a Serviciului de verificarea legalității
actelor, contencios administrativ și procese electorale , Instituția Prefectului Neamț.
Ținând seama de necesitățile de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local
pentru anul 2018 în scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale, pe de o parte,
precum și de condițiile locale specifice , pe de altă parte. Avizul 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 (1) Se modifică și completează H.C.L. nr.86 din 15.12.2017 privind stabilirea
impozitelor şi taxelor locale în comuna Dochia pentru anul 2018 după cum urmează ;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, modificată , 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%;
(2) Ținând seama de necesitățile de creștere a veniturilor proprii ale bugetului local
pentru anul 2018 în scopul asigurării finanțării cheltuielilor publice locale (cofinanțări
proiecte P.N.D.L.), nivelul taxelor locale se majorează cu 5% , față de nivelul prevăzut
în Legea. nr. 227/2015 privind Codul fiscal.
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%;
(4) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 50%.
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 modificată, 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,modificată 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 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi.

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE Nr. 17 din 16.02.2018
privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu
handicap grav pentru anul 2018
Consiliul Local al comunei Dochia, județul Neamţ, întrunit în şedinţă
ordinară în data de 16.02.2018

Luând în discuţie expunerea de motive a primarului comunei Dochia nr. 807 din
12.02.2018 și referatul de specialitate nr. 807 din 12.02.2018, întocmit de secretarul
comunei Dochia;
În conformitate cu prevederile art. 40 și art. 44 din Legea nr. 448/2006 privind
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și
completările ulterioare; art. 6 alin. (2) din H.G. nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal
al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; art. 86, art. 87 și art. 88
din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, republicată;
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dochia .
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), 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 (1) Pentru anul 2018 se aprobă un număr de 12 posturi de asistent personal
pentru persoanele cu handicap grav.
(2) În cazul înregistrării mai multor cereri ale persoanelor cu handicap grav
pentru angajarea unui asistent personal, acestea se vor analiza și aproba ulterior de către
Consiliul local.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredințează primarul
comunei Dochia, Compartimentul resurse umane și Serviciul de asistență socială;
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 Maria

Contrasemnează pentru legalitate,
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.

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE nr.18 /16.02.2018
privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în
data de 16.02.2018
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi
completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, modificată
prin H.G. nr.742/2014;
Examinând expunerea de motive nr. 820 /2018 a A.D.I.AQUA Neamț_;
Văzând raportul de specialitate nr. 830/2018 al secretarului comunei Dochia, H.C.L. al Comunei Bozieni nr.5 /
31.01.2018, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
In temeiul dispoziţiilor art.11-13, art.36, alin.6, lit.a, pct.14, alin.7, lit.c, ale art. 45, precum si ale art.115, alin1, lit.b din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se aprobă aderarea comunei Bozieni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
(2) Se aproba majorarea patrimoniului initial al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT , la
suma de 29.500 lei.
Art.2: Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”,
aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.61/2007. privind participarea comunei Dochia la constituirea Asociatiei „AQUA
NEAMT”, cu modificarile si completarile ulterioare,conform Actului Aditional prevazut in anexa nr.1,care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin
Hotararea Consiliului Local nr.61/2007 privind participarea Comunei Dochia la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu
modificarile si completarile ulterioare, conform Actului Aditional prevazut in anexa nr. 2, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.4: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local alcomunei Dochia în Adunarea Generala a
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul
Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art.2 si 3 din
prezenta hotărâre.
Art.5 Se împuterniceşte Dl. Păduraru Constantin, reprezentant al comunei Dochia, cetăţean român, născut la data de
25.03.1967. , domiciliat în Dochia, posesor al B.I. / C.I. seria NT, nr. 757031, eliberat(ă) de SPCLEP Piatra Neamț la data de
..., să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Dochia , Actele Adiţionale prevazute in anexa 1 si 2.
Art.6: Se imputerniceşte Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să înregistreze
modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ.
Art.7: Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor
interesate.
Președinte de ședință
Contrasemnează pentru legalitate
Popa Mariea
Secretar comuna
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

