
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 
 

PROCES- VERBAL 
Încheiat  astăzi, 16 februarie 2018, la şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

comunei Dochia, judeţul Neamţ 
 
 La şedinţa de astăzi, 16.02.2018, sunt prezenţi  11 consilieri locali  ( Anitei Vasile,  
Ceausu Vasile, Chiuaru Vasile, Iacob Ghiocel-Vasile, Iacob Marian, Nitu Vieniamin, Pascaru 
Vasile, Popa Mariea , Stoian Danut, Tudurache Ion, Vaduva Gabriel ) din cei 11 consilieri în 
funcție. Participă primarul , contabila  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 ordinară a fost convocată prin Dispoziţia primarului nr. 32/ 09.02.2018 , 
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 utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului  

comunei Dochia, rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2017 
     (initiator primarul comunei Dochia) 
2. Proiect de hotarare  privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia  pe anul 2018 

           (initiator primarul comunei Dochia) 
3 Proiect de hotarare  privind aprobarea cuantumului  fondului de rezerva bugetara aferent 

bugetului  local al comunei Dochia pe anul 2018 
      (initiator primarul comunei Dochia) 
4  Proiect de hotarare  privind aprobarea cuantumului burselor scolare ce se vor acorda 

elevilor si acordarea sumelor pentru decontarea  transportului personalului didactic si 
didactic auxiliar din Scoala Gimnaziala Nr.1 Dochia in anul 20182 

      (initiator primarul comunei Dochia) 
5     Proiect de hotarare privind acordarea  unei finantari Asociatiei  Sportive ,, VOINTA ,, 
Dochia in anul 2018 
      (initiator primarul comunei Dochia) 

      6  Proiect de hotarare  privind acordarea  unei finantari unitatilor de cult de pe raza  comunei 
Dochia pe anul 2018 

      (initiator primarul comunei Dochia) 
       7  Proiect de hotarare  privind acordarea   finantarii activitatilor desfasurate cu prilejul ,, 
Festivalului  concurs Theodore Coresi,, si ,, Ziua comunei Dochia,, 

      (initiator primarul comunei Dochia) 
       8.    Proiect de hotarare  privind aprobarea  executiei  bugetare  la 31decembrie  

      (initiator primarul comunei Dochia) 
       9. Proiect de hotarare  privind aprobarea Caietului de sarcini pentru lucrarea ,, Proiectare si 
executie la obiectivul  Reabilitare si extindere Scoala Gimnaziala nr.1 Dochia  

      (initiator primarul comunei Dochia) 



     10. Proiect de hotarare  privind aprobarea radierii creantelor fiscale , persoanei decedate 
Gadioi  Vasile  

      (initiator primarul comunei Dochia) 
 

 
       11. Proiect de hotarare  privind modificarea si completarea  H.C.L. nr. 86 din 15.12.2017  de 
aprobare a taxelor si impozitelor locale pentru anul 2018 

      (initiator primarul comunei Dochia) 
      12.  Proiect de hotarare  privind aprobarea actualizarii ,, Planului de analiza si acoperire a 
riscurilor,, in comuna  Dochia  judetul Neamt 
            (initiator primarul comunei Dochia) 
      13.  Proiect de hotarare  privind aprobarea  numarului  posturilor de asistent personal al 
persoanei cu handicap pentru anul 2018 

      (initiator primarul comunei Dochia) 
      14. Intrebari , interpelari, discutii  

Suplimentare ordine de zi: hotarare privind modificarea  si  completarea  actului constitutiv 
si statutul  Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, AQUA NEAMT,, -initiator primarul 
comunei Dochia 

 

   
Preşedintele de şedinţă  Popa Mariea  dă citire ordinii de zi.  

Ordinea de zi a fost votată în unanimitate; Suplimentarea Ordinei de zi a fost votata 
in unanimitate 

 
Pct. 1 de pe ordinea de zi: 
D-na contabil:  la sfarsitul lunii decembrie 2017 am ramas cu suma de 329.252,87 

leidin care vom utiliza suma de 329.000 lei pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare aferente bugetului de venituri si cheltuieli pentru 2018, astfel: 

 16,000  lei  pentru reabilitare si extindere Scoala Gimnazila Nr.1 Dochia 
 50,000 lei pentru reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si 

dotarea asezamintelor culturale din mediul rural com. Dochia 
 77,000 lei pentru  amenajare centru civic com. Dochia 
 3,000  lei pentru cofinantare achizitie  buldoexcavator 
 88,000  lei pentru  imprejmuire cimitir Parohia Sf. Voievozi Dochia 
 50,000 lei pentru retea de canalizare si statie de epurare a apelor uzate com. 

Dochia 
 20,000 lei pentru  bransament retea de canalizare 
 25,000 lei pentru modernizare DC 109 si drumuri vicinale 

Domnii consilieri studiaza referatul de specialitate intocmit de catre d-na contabil , iar 
proiectul de hotarare este votat cu 11 voturi ,, pentru,, .  
 

Pct.2 de pe ordinea de zi: 
D-na contabil:  pentru anul 2018 avem un buget de 5,927.00  mii lei . 
Consilierii studiaza  bugetul prezentat pe capitole si sume propuse, referatul 

de specialitate , se supune la vot iar proiectul de hotarare este adoptat cu 11 voturi.  



 
Pct.3 de pe ordinea de zi: 
D-na contabil: Fondul de rezerva  se utilizeaza , la propunerea ordonatorilor  

principali de credite,  pe baza  de hotarari ale  consiliilo locale, pentru  finantarea unor 
cheltuieli urgente sau neprevazute, pentru inlaturarea  efectelor  unor calamitati naturale   
sau pentru acordarea unor ajutoare catre alte UAT-uri  in situatii de extrema dificultate. 
Valoarea acestui fond de rezerva este de 5 % din totalul cheltuielilor, respectiv de 5.000 lei.  

Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 11 voturi ,, pentru,, . 
 
 
 
Pct.4 de pe ordinea de zi: 
 
D-nul primar:  am primit adresa de la scoala  si este necesara suma de 8000 lei  

pentru acordarea de burse, in perioada ianuarie –iunie 2018 si octombrie-decembrie 2018. 
Pot primi burse eleviii care frecventeaza  cursurile scolare iar criteriile  generale de 
acordare  sunt stabilite de catre Mininsterul Educatiei , Cercetarii , Tineretului  si Sportului.  

Pentru decontarea navetei la cadrele didactice si a personalului  didactic auxiliar  
este nevoie de suma de 25.000 lei.  

Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 11 voturi ,, pentru,, .   
 

Pct.5 de pe ordinea de zi: 
D-nul primar:  propun sa  finantam  Asociatia Sportiva ,, Vointa ,, Dochia cu suma de 

10.000 lei . Se supune la vot , proiectul de hotarare fiind adoptat cu 11 voturi ,, pentru,, . 
 
Pct.6 de pe ordinea de zi: 
D-nul primar:  din  bugetul local putem  aloca sume pentru  completarea  fondurilor 

proprii  ale unitatilor de cult  apartinand cultelor religioase . Vom aloca suma de 20.000 lei  
prevazuti in bugetul local pentru anul 2018, pentru  finantarea unitatilor de cult, dupa cum 
urmeaza: 

 Biserica Sf. Treime  catolica-5.000 lei 
 Biserica Sf. Nicolae Balusesti-5.000 lei 
 Biserica Sf.Voievozi Dochia-5.000 lei 
 Biserica Sf. Nicolae Bahna-5.000 lei 

Domnii consilieri   studiaza  referatul de specialitate intocmit de catre domnul  secretar , 
proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 10 voturi ,, pentru ,, si 1 ,, abtinere,, ( 
din partea d-lui consilier Anitei Vasile). 
 

Pct.7 de pe ordinea de zi: 
D-nul primar:   anul acesta  Ziua Comunei se va desfasura pe parcursul a doua zile.  
D-nul Chiuaru:  o singura zi este suficient!  
D-nul primar: Festivalul –Concurs Theodore Coresi    este  suportat financiar de 

catre  Coresi, iar tot ce tine de Ziua Comunei  este cheltuiala noastra, de aceea  vom utiliza 
suma de 70.000 lei  pentru aceasta activitate . 

Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 11 voturi ,, pentru,,.  
 



 
Pct. 8 de pe ordinea de zi: 
D-na contabil:aveti la  mape  bilantul  executiei  bugetara  pentru  data de 

31.12.2017. 
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 11 voturi ,, pentru,,.  
  
Pct. 9 de pe ordinea de zi: 

D-nul primar:  pentru proiectul de reabilitare si extindere a Scolii  Gimnaziale nr.1 Dochia   
s-a depus la MDRAP   documentatia  pentru obtinerea finantarii. A fost obtinuta finantarea 
de 1.197.675,05 lei . Pentru a continua  lucrarea  s-a intocmit Caietul de Sarcini , care 
contine  specificatiile tehnice  cu cerintele, prescriptiile, caracteristicile de natura tehnica. 

Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 11 voturi ,, pentru ,, .  
 
 
 
 
 

Pct. 10 de pe ordinea de zi: 
D-nul primar:  aveti un referat  intocmit de catre inspectorul de la Taxe si Impozite  

din care reiese ca defunctul Gadioi Vasile, cu CNP: 1850308270023, a avut amenzi 
contraventionale  in suma totala de 386 lei , iar intrucat acesta nu a fost casatorit si nu 
detine bunuri  mobile si imobile , se impune  radierea creantelor fiscale.  

Se supune la vot , proiectul de hotarare fiind adoptat cu 11 voturi ,, pentru,, . 
 

Pct. 11 de pe ordinea de zi: 
 
D-nul secretar: in data de 30.01. 2018 am primit adresa de la Institutia Prefectului Neamt , 
mai exact de la Serviciul de verificare  a legalitatii actelor . 
Consilierii studiaza atat adresa cat si referatul si voteaza proiectul de hotarare cu 11 voturi 
,, pentru,, . 
           
           Pct. 12 de pe ordinea de zi: 
D-nul primar:  dupa cum stiti , anual se reactualizeaza Planul de aparare  si acoperire a 
riscurilor. Se supune la vot si se adopta cu 11 voturi ,, pentru,, .  
 
           Pct. 13 de pe ordinea de zi: 
D-nul secretar:  Persoanele incadrate in grad de handicap grav , cu insotitor, specificat in 
Certificatul de incadrare,  eliberat de catre Comisia de Evaluare Complexa  a Persoanelor cu 
Handicap, au dreptul la un asistent personal  angajat de catre primaria de domiciliu. In 
prezent avem angajati cu contract de munca  11 asistenti personali , urmand  a fi  angajat 
inca 1. 
Se supune la vot Proiectul de Hotarare  si adoptat cu 11 voturi ,, pentru,, .  
 
 
Suplimentare: 
 



D-nul primar:  comuna Bozieni a aderat la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara  ,, 
AQUA NEAMT,,  din acest  motiv trebuie aprobata aderarea, majorarea patrimoniului si 
modificarea Actului constitutiv al Asociatiei de Dezvoltare  Intercomunitara ,,AQUA 
NEAMT,,  . 
 Se supune la vot Proiectul de Hotarare  si adoptat cu 11 voturi ,, pentru,, .  
 
 
 
 
 

Nu este cazul. 
 

Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei de astăzi. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
Preşedintele de şedinţă          Secretarul comunei 
Popa  Mariea                                                                                                  Căpitanu Constantin 
 
 


