CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PROCES- VERBAL
Încheiat astăzi, 06iulie 2018, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
comunei Dochia, judeţul Neamţ
La şedinţa de astăzi, 06 iulie 2018, sunt prezenţi 8 consilieri locali ( Anitei Vasile, Ceausu
Vasile ,Chiuaru Vasile, Iacob Ghiocel-Vasile, Nitu Vieniamin, Schiopu Stefanica ,Stoian Danut,
Tudurache Ion, ) din cei 11 consilieri în funcție ,lipsesc 3 consilieri locali ( Popa Mariea, Iacob
Marian , Vaduva Gabriel). Participă contabila,primarul si secretarul comunei.
Sunt întrunite astfel prevederile art. 40 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, privind prezenţa majorităţii consilierilor în funcţie, şedinţa fiind legal
constituită.
Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia primarului nr. 124/03.07.2018,
conform prevederilor art. 39 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată.
În Convocare a fost specificată ordinea de zi a şedinţei, respectiv:

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul
201;,
(initiator primarul comunei Dochia)
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de
vacanta pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Dochia ;,
(initiator primarul comunei Dochia)
3. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea inventarului domeniului
public al comunei Dochia;
(initiator primarul comunei Dochia)
4.Intrebari, interpelari , discutii
Preşedintele de şedinţă Schiopu Stefanica dă citire ordinii de zi.

Ordinea de zi a fost votată în unanimitate, Procesul Verbal de la sedinta ordinara din data
de 22.06.2018-votat in unanimitate.
Pct. 1 de pe ordinea de zi:
D-na contabila : Pentru desfasurarea in bune conditii a manifestarilor cultural artistice
organizate cu prilejul Festivalului- Concurs International al Artelor ,, Theodore Ciurdea-Coresi,, si
al evenimentului ,,Ziua Comunei Dochia,, este necesara achizitionarea a doua pavilioane cu cadru
de otel si material textil care sa protejeze de razele UV, in valoare de 1700 lei , precum si
realizarea unui bransament trifazat pe terenul de sport din centrul comunei , necesar pentru
asigurarea in bune conditii a energiei electrice pe parcursul desfasurarii manifestarilor cultural
artistice . Costul bransamentului 3000 lei.
Referitor la acordarea, in baza OUG 8/2009, a voucherelor de vacanta , in institutia noastra se vor
acorda un numar de 15 vouchere, 10 functionari publici si 5 personal contractual. Angajatorul este
obligat sa acorde aceste vouchere in valoare de 1450 lei. In referat aveti detaliat sectiunile de unde
s-au luat sumele necesare pentru plata voucherelor.
D-nul consilier Stoian : noi consilierii locali ne incadram la acordarea de vouchere?

D-nul secretar:In baza Legii 153/2017-privind salarizare personalului platit din fondurile publice ,
demnitarii nu primesc vouchere de vacanta.
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 8 voturi ,, pentru,, .
Pct. 2 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar: Avem intocmit un Regulament de acordare a voucherelor de vacanta asa cum
prevede HG 215/2009, respectiv: , angajatorii impreuna cu organizatiile sindicale legal
constituite sau reprezentatii beneficiarilor , vor stabili , prin contractele individuale de munca
, respectiv prin regulamente interne, reguli privind modul de acordare a primei de vacanta
sub forma de vouchere de vacanta,, .
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 8 voturi ,, pentru,, .
Pct. 3 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar: Comisia de inventariere de la nivelul Primarie Dochia a constatat existenta , pe baza
de observatie directa in teren a 3 fantani , care dorim sa fie trecute in domeniul public al comunei
Dochia. Este vorba despre fantana din intersectia Strazii nr.1 cu Strada nr.2,cu o valoare de
inventar de 2022 lei, fantana din intersectia Strazii nr.1 cu Strada nr.6, cu valoarea de inventar de
2022 lei si fantana te langa terenul de sport, cu valoarea de inventar de 2022 lei. Toate aceste 3
fantani urmeaza sa fie reconditionate si trecute in domeniul public al comunei Dochia.
Totodata in urma efectuarii Raportului de evaluare pentru bunul imobil ,, teren cale de acces
proprietate,, , in suprafta de 200,00mp , realizata de catre expert evaluator Tosca Mihaela Raluca ,
s-a stabilit valoarea acestuia de 4.523,00 lei ,astfel modificandu-se pozitia nr.55 din anexa nr.1 la
HCL nr. 84/2017.
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 8 voturi ,, pentru,, .
Pct. 4 de pe ordinea de zi:
D-nul consilier Iacob Ghiocel-Vasile: domnule primar, daca si restul colegilor mei, sunt de
acord , propun ca sedintele extraodrinare sa aiba loc dimineata la ora 8,intrucat multi dintre noi
suntem implicati si in alte activitati.
D-nul primar: nu am nimic impotriva daca si restul consilierilor locali sunt de acord.
Domnii consilieri locali sunt de acord cu propunerea domnului Iacob Ghiocel-Vasile.
Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei de astăzi.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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Secretarul comunei
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