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A N U N Ţ 

 

 
         Se aduce la cunoştinţa generală că în ziua de vineri ,16 MARTIE 2018, 

ora 12,00, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al  comunei 
Dochia, cu următoarea ordine de zi: 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei 

Dochia în perioada martie 2018 – mai  2018 (inițiator primarul comunei Dochia); 

      2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în 

urma finalizării lucrarilor la obiectivul de investiții ”Amenajare centru civic prin realizarea 

împrejmuiri (gard) comuna Dochia, județul Neamț” (inițiator primarul comunei Dochia); 

      3 . Proiect de hotărâre privind adaugarea obiectivului ”Amenajare centru civic prin 

realizarea împrejmuiri (gard) comuna Dochia, județul Neamț” la domeniului public al 

comunei Dochia.(inițiator primarul comunei Dochia); 

      4 . Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă proiectare în 

vederea elaborării documentației tehnico- economice (DTAC ,PT)pentru obiectivul de 

investiții ”Împrejmuire cimitir sat Dochia , latura estică în lungime de 120,5 ml” (inițiator 

primarul comunei Dochia); 

     5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării directe a unor suprafețe de teren  

concesionate pe care sunt edificate construcții .(inițiator primarul comunei Dochia); 

     6. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate 

TROFIN ADRIANA (inițiator primarul comunei Dochia); 

    7.  Întrebări, interpelări, discuţii. 

 
 

 
 

 
 

Secretar, 
Căpitanu Constantin 
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                                                CONVOCATOR 
 

     SUNTETI INVITATI SĂ PARTICIPAȚI LA  ŞEDINŢA ORDINARĂ A 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DOCHIA, convocată, prin DIPOZITIA 
PRIMARULUI nr. 52 din data de 09.03.2018   pentru data de vineri, 16 martie 

2018,  ora 12.00, care va avea loc în sala de ședință a Consiliului local Dochia  cu  
următoarea ORDINE DE ZI: 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei 

Dochia în perioada martie 2018 – mai  2018 (inițiator primarul comunei Dochia); 

      2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în 

urma finalizării lucrarilor la obiectivul de investiții ”Amenajare centru civic prin realizarea 

împrejmuiri (gard) comuna Dochia, județul Neamț” (inițiator primarul comunei Dochia); 

      3 . Proiect de hotărâre privind adaugarea obiectivului ”Amenajare centru civic prin 

realizarea împrejmuiri (gard) comuna Dochia, județul Neamț” la domeniului public al 

comunei Dochia.(inițiator primarul comunei Dochia); 

      4 . Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă proiectare în 

vederea elaborării documentației tehnico- economice (DTAC ,PT)pentru obiectivul de 

investiții ”Împrejmuire cimitir sat Dochia , latura estică în lungime de 120,5 ml” (inițiator 

primarul comunei Dochia); 

     5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării directe a unor suprafețe de teren  

concesionate pe care sunt edificate construcții .(inițiator primarul comunei Dochia); 

     6. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate 

TROFIN ADRIANA (inițiator primarul comunei Dochia); 

    7.  Întrebări, interpelări, discuţii. 

 
 

C O N S I L I E R I: 
 

1.  Aniței Vasile             ________________________ 

2.  Ceauşu Vasile           ________________________ 

3.  Chiuaru Vasile          ________________________ 

4.  Iacob Ghiocel Vasile  ________________________ 

5.  Iacob Marian            ________________________ 

6. Nițu Veniamin          ________________________ 

7.  Pascaru Vasile          ________________________ 

8.  Popa Mariea             ________________________ 

9.  Stoian Dănuț            ________________________ 

10.Tudurache Ion            ________________________ 

    11.Văduva Gabriel          ________________________ 



 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

                                                           Nr.18 din 12.03.2018 

privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia pentru 

perioada martie 2018 – mai  2018 

 
 

                Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ, 

               Luând în discuţie referatul de specialitate nr.1399 din 12.03.2018 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;  

               În temeiul art. 35 alin. (1), art.45 alin. (1) și (6), 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 D-

lui/D-nei .......................................... pentru perioada martie 2018 – mai  2018. 

  

ART.2.  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează D-l/D-na consilier 

.......................... 

                                                             

ART.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ şi consilierilor 

locali ai comunei Dochia, prin grija secretarului comunei Dochia. 

 

 

 

 

 

            Inițiator,                                                 Contrasemnează pentru legalitate,            

             Primar,                                                                                         Secretar, 

Păduraru Constantin               Căpitanu Constantin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        R O M Â N I A     

 JUDEŢUL NEAMŢ  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 

 
 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA 

   Strada nr. 1 nr. 1223, tel/fax: 0233/291919; 0233/291920 

  Email: primărie@comunadochia.ro; web site:www.comunadochia.ro 
 

 

Nr.1399 din 12.03.2018 

              Aprob,  

        Primar, Păduraru Constantin 
 

 

 

 

 

REFERAT DE SPECIALITATE  

la proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei 

Dochia pentru perioada martie 2018 – mai 2018 

 

 

 

 Conform Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei 

Dochia și art. 35 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, 

”consiliul local alege dintre membrii săi, prin votul deschis al majorității consilierilor în funcție, 

un președinte de ședință pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce ședințele consiliului și 

va semna hotărârile adoptate de acesta” 

 Întrucât d-na. consilier Popa Mariea a exercitat funcția de președinte de ședință pe o 

perioadă de trei luni (decembrie 2017- februarie 2018 ), se impune numirea unui nou președinte 

de ședință pentru perioada martie 2018- mai 2018. 

 Înaintez prezentul referat Consiliului local Dochia în vederea adoptării unei hotărâri în 

acest sens. 

 

        

 

Secretarul comunei Dochia 

              Căpitanu Constantin 
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