CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PROCES- VERBAL
Încheiat astăzi, 19.10.2018, la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Dochia, judeţul Neamţ
La şedinţa de astăzi, 19.10.2018, sunt prezenţi 11 consilieri locali ( Anitei Vasile,
Ceausu Vasile, Chiuaru Vasile, Iacob Ghiocel-Vasile, Iacob Marian, Nitu Vieniamin, Popa Mariea ,
Schiopu Stefanica ,Stoian Danut, Tudurache Ion,Vaduva Gabriel ) din cei 11 consilieri în funcție.
Participă primarul ,secretarul comunei si contabila .
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 ordinară a fost convocată prin Dispoziţia primarului nr. 177/12.10.2018,
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 aprobarea ,, Planului operativ de actiune pe timpul iernii
2018-2019,,
(initiator primarul comunei Dochia)
2.Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al
comunei Dochia
(initiator primarul comunei Dochia)
3.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia
(initiator primarul comunei Dochia)
4. Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.09.2018
(initiator primarul comunei Dochia)
5. Intrebari, interpelari , discutii
Preşedintele de şedinţă Tudurache Ion da citire ordinii de zi.
Ordinea de zi a fost votată în unanimitate.
Este supus la vot si aprobat procesul verbal din data de 21.09.2018.
Pct. 1 de pe ordinea de zi:
D-nul primar: Dupa cum stiti , in fiecare an trebuie aprobat planul operativ de actiune pe
timpul iernii . In acest plan este trecut modul de organizare, dotare si interventie pe timp de
iarna, dotarea cu utilaje, repartizarea sarcinilor de interventie, lista drumurilor inzapezite din
comuna, lista persoanelor cu nevoi speciale, etc.
Anul acesta deszapezirea va fi efectuatra de catre SC. Business Agro Consulting Srl.Are in
dotare un utilaj foarte bun ; ca si necesar de carburanti si materiale antiderapante avem
nevoie 10 tone nisip, sare 100 kg, motorina (14 zile activitate) 50l.
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 11 voturi ,, pentru,, .
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Pct. 2 de pe ordinea de zi:
D-nul primar: este vorba despre gardul de la Caminul cultural Balusesti , de 40 ml, valoarea
bunului fiind de 771,60 lei .
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 11 voturi ,, pentru,, .
Pct. 3 de pe ordinea de zi:
D-na contabil: propunem alocarea sumei de 3000 lei
pentru asigurarea cofinantarii
lucrarilor de impadurire in cadrul parteneriatului cu Ocolul Silvic Garcina.
D-nul consilier Stoian: S-au ascat de doua ori , de ce sa mai punem ?
D-nul secretar: Terenul este arid, Ocolul Silvic Garcina si-a luat angajamentul sa aduca la
starea de masiv .
D-na contabil: Am primit Decizia nr. 506/2018 de la Curtea de Apel Bacau, ramasa definitiva
, prin care suntem obligati sa platim catre SC. Ilma Topo Srl ,suma de 6250 lei , 725 lei
penalitati intarziere si 2349,50 lei cheltuieli de judecata .
Virarea de 3000lei are in vedere asigurarea fondurilor necesare pentru deszapezire pentru
lunile noiembrie 2018-martie 2019;de asemenea se propune suplimentarea creditelor
bugetare alocate in vederea efectuarii unor reparatii la gardul care delimiteaza Caminul
Cultural Balusesti cu 1000 lei.
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 11 voturi ,, pentru,,.
Pct. 4 de pe ordinea de zi:
D-na contabil: la sfarsitul trimestrului III 2018, executia bugetului local se prezinta dupa cum
urmeaza:
 Venituri totale : programat 2.646.510, realizat la 30.09.2018 2.096.735 (79.23%)
 Investitii: din totalul de credite bugetare de 3.325.490 s-au efectuat plati de 643.714
Nu s-au inregistrat lati restante.
5. Intrebari, interpelari , discutii
Nu este cazul .

Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei de astăzi.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinta
Tudurache Ion

Secretarul comunei
Pascaru Vasile
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