ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr.23 din 12.03.2018
privind aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate Trofin Adriana

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ;
Luând în discuţie referatul de specialitate nr. 1361 din 07.03.2018 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,
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 :
Se aprobă radierea amenzilor contribuabilului decedat, Trofin Adriana CNP
2590114221160 potrivit Anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărâre ,în sumă de 26 lei

Art. 1

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.

INIŢIATOR
Primar,
Păduraru Constantin

Avizat,
Secretar, Căpitanu Constantin

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
Consiliul local al comunei Dochia
Strada nr. 1 nr. 1223, tel/fax: 0233/291919; 0233/291920

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA
DIN DATA DE 16 martie 2018
Din totalul de 11 consilieri în funcţie, au fost prezenţi 10 consilieri, şedinţa fiind legal
constituită. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotarâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al
comunei Dochia în perioada martie 2018 – mai 2018 (10 voturi pentru din 10
consilieri prezenti);
2. 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” (10 voturi pentru din 10 consilieri
prezenti);
3. Hotărâre privind adaugarea obiectivului ”Amenajare centru civic prin realizarea
împrejmuiri (gard) comuna Dochia, județul Neamț” la domeniului public al comunei Dochia.
(10 voturi pentru din 10 consilieri prezenti)
4. 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” (10 voturi pentru din
10 consilieri prezenti)
5. Hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării directe a unor suprafețe de teren
concesionate pe care sunt edificate construcții (8 voturi pentru, 2 abtineri, din 10 consilieri
prezenti)
6. Hotărâre privind aprobarea aprobarea radierii creanțelor fiscale persoanei decedate
TROFIN ADRIANA (10 voturi pentru din 10 consilieri prezenti)
În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta va fi afişată la sediul
Primăriei comunei Dochia şi publicată pe site-ul propriu.

Secretar comuna Dochia,
Capitanu Constantin

