ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE nr. 1 /08.01.2018
privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului comunei Dochia
rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017
Consiliul Local al comunei Dochia, județul Neamţ
Examinând , referatul de specialitate nr.60 din 05.01.2018 întocmite de contabil
Pantaziu Elena și expunerea de motive nr.61 din 05.01.2017 a primarului comunei Dochia
Păduraru Constantin .
Având în vedere dispozițiile art. 58 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,coroborate cu prevederile
O.M.F.P.3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului
bugetar al anului 2017 și 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 acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului comunei
Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 in sumă de 178.543,73 lei din
excedentul bugetului local
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Primarul 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.

Consilieri Locali
Aniței Vasile
Ceaușu Vasile
Nițu Veniamin

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar comuna
Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu 7 voturi „pentru”,0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 7 consilieri prezenţi

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
HOTĂRÂREA nr. 02 din 19 ianuarie 2018
privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Dochia,
județul Neamț în anul școlar 2018-2019

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședința ordinară din
data de 19 ianuarie 2018,
Luând în discuţie proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia și referatul de
aprobare nr. 129 din 11.01.2018, întocmit de secretarul comunei Dochia;
Având în vedere avizul Inspectoratului Școlar Județean Neamț nr. 1360 din
14.12.2017 privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2018-2019;
În baza art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, privind educația națională, cu
modificările şi completările ulterioare, art. 32 din Ordinul Ministrului Educației Naționale și
Cercetării Științifice nr. 5472/2017, privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea
cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de
preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea
avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru
anul școlar 2018-2019;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
In temeiul art. 36 alin. (1), alin. (6) lit. a), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare,
republicată;
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 (1) Se aprobă rețeaua școlară pentru unitățile de învățământ care vor
funcționa în comuna Dochia, județul Neamț, în anul școlar 2016-2017, după cum urmează:
Denumirea
unității
școlare

PJ/
AR

Adresa

Înv. de
stat/înv.
part.

Nivelul
școlarizat

Nr.
preșcolari

Nr. elevi

Nr. total
elevi și
preșcolari

Sat Dochia,
com. Dochia, Înv. de
Preșcolar
60
231
291
str. Strada
stat
Primar
nr. 1, nr.
Gimnazial
1202, jud.
Neamț
(2) Organizarea rețelei școlare respectă încadrarea cheltuielilor unității/unităților de
învățământ de stat în fondurile alocate pentru finanțarea de bază calculată în funcție de
costul standard per elev/preșcolar și în numărul de posturi didactice, didactice auxiliare și
nedidactice aprobate acesteia/acestora de către Inspectoratul școlar.
Art. 2 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului jud.Neamţ,
Inspectoratului Școlar Județeani Neamț, autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă
publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Școala
gimnazială

PJ

Preşedinte de şedinţă,
Popa Mariea

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11consilieri
locali în funcţie şi 9 consilieri prezenţi

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
HOTĂRÂRE
Nr. 03 din 19.01.2018

privind adaugarea obiectivului”Parcare primărie corp B” la domeniului
public al comunei Dochia
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 19 ianuarie 2018,
Luând în discuţie referatul de specialitate nr.187 din 15.01.2018 întocmit de
compartimentul UAT din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia
Având în vedere avizul favorabil acordat de comisiiile de specialitate ale Consiliului Local.
În baza Legii nr.213/1998 -privind bunurile proprietate public, cu modificările și
completările ulterioare ; HG nr. 548/199 -privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor; Legea nr.52/2003-privind transparenta decizională in administratia publica locala;
În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1 şi lit.b) şi art. 45, art.115 alin.(1) lit.”b” din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art.1 (1) Se aprobă adaugarea obiectivului”Parcare primărie corp B” la domeniului public al
comunei Dochia județul Neamț , poziție nouă - nr .56 ,la ANEXA 1 la HCL nr. 84 din
15.12.2017.
(2) Se modifică corespunzător ANEXA 1 la HCL nr. 84 din 15.12.2017.
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia şi
compartimentele contabilitate,urbanism,registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Dochia.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate şi
se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.

Președinte de ședință
Popa Mariea

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 9 consilieri prezenţi

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
HOTĂRÂREA nr. 04 din 19 ianuarie 2018

-Privind stabilirea salariile de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Dochia, județul Neamț
Consiliul local Dochia, întrunit în şedinţa ordinară din 19.01.2018.;
Având în vedere referatul nr.175din 15.01.2018 , prezentat de compartimentul resurse
umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia.
Având în vedere art. 11 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din
fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere H.G. nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată;
Având în vedere procesul-verbal de consultare a reprezentanților salariaților din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț, înregistrat sub nr. 7070.
din 20.12.2017;
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
Având în vedere H.G. nr. 569/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea
locurilor de muncă, a categoriilor de personal, mărimea concretă a sporului pentru condiţii de
muncă, precum şi condiţiile de acordare a acestuia pentru familia ocupaţională de funcţii
bugetare "Administraţie" din administraţia publică locală
Având în vedere Raport de Încercare a câmpului electromagnetic nr.433 din 01.08.2017,
elaborat la sediul primăriei Dochia, adresa nr. 7886 din 18.08.2017 a Direcției de Sănătate
Publică Neamț pentru verificarea conformității cu reglementările legale privind expunerea
populației la câmpuri electromagnetice.
Având în vedere O.U.G. nr. 79/2017 Având în vedere pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
Având în vedere art. VII din O.U.G. nr. 82/2017 pentru modificarea şi completarea unor
acte normative;
Având în vedere Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată;
Având în vedere art. 36 alin. (3) lit. b), alin. (4) lit. a) și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.-(1) Se aprobă începând cu 01 ianuarie 2018, salariile de bază, gradația 0, pentru
funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț, conform anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
-(2) Primarul comunei Dochia va stabili prin dispoziție salariile lunare aferente
fiecărei funcții ,gradații și sporurile specifice .
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia
,compartimentele contabilitate și resurse umane, din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Dochia.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate şi
se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.

Preşedinte de şedinţă,
Popa Mariea

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11consilieri
locali în funcţie şi 9 consilieri prezenţi

