CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PROCES- VERBAL
Încheiat astăzi, 21.12.2018, la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Dochia, judeţul Neamţ
La şedinţa de astăzi, 21.11.2018, 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 d-na contabil.
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. 202/14.12.2018, 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 alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al
comunei Dochia in perioada decembrie 2018-februarue 2019
(initiator primarul comunei Dochia)
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in comuna
Dochia
Pentru anul 2019
(initiator primarul comunei Dochia)
3. Proiect de hotărâre privind anularea creantelor fiscale mai mici de 10 lei, existente
in sold la data de 31.12.2018
(initiator primarul comunei Dochia)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de actiuni pentru anul 2019 pentru
persoanele beneficiare de ajutor social
(initiator primarul comunei Dochia)
5. Proiect de hotărâre privind
aprobarea Raportului de activitate pe anul 2018 si
Graficul de activitati propuse pentru anul 2019 ale bibliotecii comunale ,, Nicolae Ciobanu ,,
comuna Dochia , judetul Neamt
(initiator primarul comunei Dochia)
6. Proiect de hotărâre privind
aprobarea Raportului de activitate pe anul 2018 al
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta
(initiator primarul comunei Dochia)
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al asistentului medical
comunitar pe anul 2018
(initiator primarul comunei Dochia)

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice pe anul
2019 a comunei Dochia
(initiator primarul comunei Dochia)
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia
(initiator primarul comunei Dochia)
1. Proiect de hotărâre privind
radierea creantelor fiscale , persoanei decedate
Dumitriu Ion
(initiator primarul comunei Dochia)
11. Intrebari, interpelari, discutii

Preşedintele de şedinţă Vaduva Gabriel da citire ordinii de zi.
Ordinea de zi a fost votată în unanimitate.
Pct. 1 de pe ordinea de zi:
D-nul primar: Dupa cum stiti , conform Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului
local al comunei Dochia , a articolului nr. 35 din Legea nr. 215/2001 , presedintele de sedinta este
ales pentru o perioada de 3 luni , ales prin votul deschia al majoritatii consilierilor in functie. Astfel
se impune alegerea unui nou presedinte pentru perioada decembrie 2018-februarie 2019.
Este propus domnul consilier Vaduva Gabriel si votat cu 11 voturi ,, pentru,, .

Pct. 2 de pe ordinea de zi:
D-nul primar: propun ca pentru anul fiscal 2019, taxele si impozitele locale aplicabile la ramana la
acelasi nivel ca pentru anul 2018.Impozitul pe cladiri, pe teren si pe mijloacele de transport se
plateste anual, pana la 31 martie si 30 septembrie inclusiv. Plata pe intregul an pana la data de 31
martie a anului atrage acordarea unei bonificatii de 10%.
Aveti la mape referatul de specialitate privind stabilirea impozitelor si a taxelor locale .
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 11 voturi ,, pentru,, .
Pct. 3 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar: Avand in vedere prevederile Legii 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala,
Consiliul Local Dochia poate stabili plafonul creantelor fiscale care pot fi anulate pana la limita
maxima de 40 lei, reprezentand totalul obligatiilor fiscale restante, existente in sold la data de
31.12.2018. Propunem anularea creantelor fiscale restante mai mici de 10 lei aflate in sold la data
de 31.12.2018
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 11 voturi ,, pentru,, .
Pct. 4 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar: in baza Legii 416/2001-privind venitul minim garantat este obligatoriu
intocmirea anuala a unui Plan de actiuni si lucrari de interes local in comuna Dochia pentru
beneficiarii de ajutor social apti de munca. Acest plan se aproba de catre Consiliul Local .

Domnii consilieri studiaza planul de activitati iar domnul consilier Vaduva Gabriel propune
completarea acestuia cu o actiune care sa cuprinda curatarea si vopsirea capetelor de pod.
Propunerea este votata in unanimitate de catre toti coinsilierii .
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 11 voturi ,, pentru,, .
Pct. 5 de pe ordinea de zi:
D-nul primar: este prezenta doamna bibliotecar care o sa va prezinte raportul dansei de activitate
.
D-na bibliotecar: ca si principale obiective propuse pentru anul 2018 pot enumera: ocrotirea
patrimoniului local, parteneriate cu Scoala Gimnaziala Nr.1 Dochia si cu Gradinita Dochia, atragerea
unui numar cat mai mare de utilizxatori, folosirea internetului , desene pe asfalt si programe
culturale cu si despre comunitate.
In anul 2018 biblioteca comunala ,, Nicolae Ciobanu,, in colaborare cu Consiliul Local Dochia a
organizat Ziua Comunei in forma unui festival care a avut ca obiectiv selectia si promovarea
talentelor de orice etnie, varsta si mai ales pe cei cu cat mai multe aptitudini in domeniul artei si
culturii.
Totodata au fost inscrisi 27 de noi cititori si s-au impumutat 2569 de publicatii . Au fost organizate
activitati inchinate marilor scriitori .
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 11 voturi ,, pentru,, .
Pct.6 de pe ordinea de zi:
D-nul primar: doamna de pe SVSU o sa va prezinte raportul dansei de activitate.
D-na Ana Craescu: in cursul anului 2018 la nivelul SVSU Dochia au fost desfasurate urmatoarele
activitati: intocmirea Planului de pregatire in domeniul sitiuatiilor de urgenta ;reactualizarea PAAR
;elaborarea Planului de alarmare si evacuare a poipulatiei;realizarea Planului de evacuare in cazul
alunecarilor de teren si cutremur, au fost efectiate controle la gospodarile populatiei, concursul ,,
Cu viata mea apar viata,, cu elevi din cadrul Scolii Gimnaziale nr.1 Dochia, au fost intocmite
Rapoartele operative pe timpul inundatiilor iunie-august in urma carora a fost primita suma de
14.000 lei. Totodat in urma controlului de fond anual SVSU Dochia nu a primit nici o sanctiune.
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 11 voturi ,, pentru,, .
Pct.7 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar: asistent medical comunitar o avem pe doamna Anastasoaiei Alina care are
intocmit raportul anul de activitate si care va este la mapa. Dansa monitorizeaza femeile gravide,
noi-nascutii, bolnavii cronici, persoane cu handicap.
Domnii consilieri studiaza raportul de activitate, proiectul de hotarare este supus la vot si
adoptat cu 11 voturi ,, pentru,, .
Pct.8 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar: la sfarsitul anului curent se face Strategia anuala a achizitiilor publice
pentru anul urmator . Sunt cuprinse urmatoarele:
-nevoile identificate de autoritatea contractanta ( Primaria Dochia) pentru anul viitor

-valoarea estimata a acestora
-capacitatea profesionala existenta la nivel de autoritate contractanta pentru derularea
unui proces care sa asigure beneficiile anticipate
- resursele existente la nivelul autoritatii contractante si dupa caz necesarul de resurse
suplimentare externe , care pot fi alocate proceselor de achizitii publice.
Domnii consilieri studiaza Strategia anuala de achizitii publice, proiectul de hotarare este
supus la vot si adoptat cu 11 voturi ,, pentru,, .
Pct.9 de pe ordinea de zi:
D-na contabil: Prin Hotararea Consiliului Judetean Neamt au fost repartizate pentru UAT
Dochia fonduri bugetare in suma de 30.000 lei , care reprezinta sume alocate din cotele defalcate
din impozitul pe venit pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de
functionare si/ sau capital, pentru sustinerea programelor de dezvoltare locala si pentru sustinerea
proiectelor de infrasctructura care necesita cofinantare locala. Suma repartizata propun sa fie
utilizata pentru asigurarea partiala a cofinantarii aferente contractului de finantare ce urmeaza a
fi incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale-masura ,, Dezvoltarea durabila a
teritoriului,, ce are ca obiect achizitia unui buldoexcavator pentru situatii de urgenta.
Suma de 13.146 lei incasata in cadrul paragrafului ,, Invatamant secundar inferior,,
reprezinta recuperari de la C.A.S. aferente concediilor medicale achitate catre personalul Scolii
Gimnaziale Dochia in anul 2017. Aceasta suma va fi restituita in contul finantarii chel;tuielilor cu
salariile, sporurile, indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani.
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 11 voturi ,, pentru,, .
Pct.10 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar: in cadrul compartimentului Taxi si Impozite au fost inregistrate amenzi
contraventionale in valoare de 400 lei ce apartin contravenientului Dumitriu Ioan , decedat la data
de 19.04.2017. Intrucat defunctul nu detine bunuri ce pot fi supuse sechestrului , se impune
radierea acestor creante fiscale.
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 11 voturi ,, pentru,, .

Pct.11 de pe ordinea de zi:
Nu este cazul.
Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei de astăzi.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinta
Vaduva Gabriel

Secretarul comunei
Pascaru Vasile

