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A N U N Ţ 
 

 
         Se aduce la cunoştinţa generală că în ziua de vineri ,16 februarie 
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 utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului 

comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017(inițiator primarul 

comunei Dochia); 

      2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei  Dochia pe anul 2018 

(inițiator primarul comunei Dochia); 

      3 . Proiect de Hotărâre privind aprobarea cuantumului fondului de rezervă bugetară 

aferent bugetului local al comunei Dochia pe anul  2018.(inițiator primarul comunei Dochia); 

     4.  Proiect de Hotărâre 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 (inițiator primarul comunei Dochia); 

    5 . Proiect de Hotărâre privind acordarea unei finanțări Asociației Sportive ”VOINȚA” 

Dochia în anul 2018 (inițiator primarul comunei Dochia); 

    6 .Proiect de hotărâre privind acordarea unei finanțări unităților de cult de pe raza comunei 

Dochia pe anul 2018. (inițiator primarul comunei Dochia); 

     7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea finanțârii activităților desfășurate cu prilejul 

”Festivalului concurs Theodore Coresi” și ”Ziua comunei Dochia” (inițiator primarul 

comunei Dochia); 

     8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31 decembrie 2017 (inițiator 

primarul comunei Dochia); 

      9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru lucrarea”Proiectare și 

execuție la obiectivul  Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr.1 Dochia” (inițiator 

primarul comunei Dochia); 

    10. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii creanțelor fiscale ,persoanei decedate 

Gâdioi Vasile  . (inițiator primarul comunei Dochia); 

    11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 86 din 15.12.2017 de 

aprobare a taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018 ; (inițiator primarul comunei 

Dochia); 

     12.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării ”Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor ” în comuna Dochia județul Neamț; (inițiator primarul comunei Dochia); 

     13. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al 

persoanei cu handicap pentru anul 2018(inițiator primarul comunei Dochia); 

     14. Întrebări, interpelări, discuţii. 

 
 

 
Secretar, 

Căpitanu Constantin 
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ROMANIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA 
 

 
            CONVOCATOR 
 

     SUNTETI INVITATI SĂ PARTICIPAȚI LA  ŞEDINŢA ORDINARĂ A 
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DOCHIA, convocată, prin DIPOZITIA 

PRIMARULUI nr.    din data de 09.02.2018   pentru data de vineri, 16 februarie 
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 utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului 

comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017(inițiator primarul 

comunei Dochia); 

      2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei  Dochia pe anul 2018 

(inițiator primarul comunei Dochia); 

      3 . Proiect de Hotărâre privind aprobarea cuantumului fondului de rezervă bugetară 

aferent bugetului local al comunei Dochia pe anul  2018(inițiator primarul comunei Dochia); 

     4.  Proiect de Hotărâre 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 (inițiator primarul comunei Dochia); 

    5 . Proiect de Hotărâre privind acordarea unei finanțări Asociației Sportive ”VOINȚA” 

Dochia în anul 2018 (inițiator primarul comunei Dochia); 

    6 .Proiect de hotărâre privind acordarea unei finanțări unităților de cult de pe raza comunei 

Dochia pe anul 2018. (inițiator primarul comunei Dochia); 

     7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea finanțârii activităților desfășurate cu prilejul 

”Festivalului concurs Theodore Coresi” și ”Ziua comunei Dochia” (inițiator primarul 

comunei Dochia); 

     8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31 decembrie 2017 (inițiator 

primarul comunei Dochia); 

      9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru lucrarea”Proiectare și 

execuție la obiectivul  Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr.1 Dochia” (inițiator 

primarul comunei Dochia); 

    10. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii creanțelor fiscale ,persoanei decedate 

Gâdioi Vasile  . (inițiator primarul comunei Dochia); 

    11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 86 din 15.12.2017 de 

aprobare a taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018 ; (inițiator primarul comunei 

Dochia); 

     12.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării ”Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor ” în comuna Dochia județul Neamț; (inițiator primarul comunei Dochia); 

     13. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al 

persoanei cu handicap pentru anul 2018(inițiator primarul comunei Dochia); 

     14. Întrebări, interpelări, discuţii. 
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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.4 /12.02.2018 

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.796 din 12.02.2018  , 
referatul de specialitate nr. 770 din 09.02.2018  întocmite de inspector contabil Pantaziu 
Elena; 

           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. 

 
 
 
 
 
 
 

Inițiator,                     Contrasemnează pentru legalitate 
Primarul comunei Dochia      Secretar comuna 
   Păduraru Constantin             Căpitanu Constantin  

 

 

 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 
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Nr.796/12 .02.2018  
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
  privind aprobarea utilizării unor sume din excedentul anual al bugetului comunei 

Dochia pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare  

 
  

Conform prevederilor art. 58 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 273/2006 a 

finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, excedentul anual 

al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, 

după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi 

după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se 

utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, ca sursă de finanțare a 

cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. 

 Drept pentru care, propun prezentul proiect de hotărâre spre aprobare 

Consiliului local Dochia. 

 
 

Primar comuna Dochia, 
 
Păduraru Constantin 

 

 

 


