CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PROCES- VERBAL
Încheiat astăzi, 02 mai 2018, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
comunei Dochia, judeţul Neamţ
La şedinţa de astăzi, 02.05.2018, sunt prezenţi 10 consilieri locali ( Anitei Vasile,
Ceausu Vasile, Chiuaru Vasile, Iacob Ghiocel-Vasile, Iacob Marian, Nitu Vieniamin, Popa
Mariea , Schiopu Stefanica ,Stoian Danut, Tudurache Ion) din cei 11 consilieri în funcție.
Participă 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 ordinară a fost convocată prin Dispoziţia primarului nr. 84/27.04.2018,
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
2018
(initiator primarul comunei Dochia)
2. Proiect de hotarare privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici
necesari realizarii obiectivului de investitii ,, Imprejmuire cimitir sat Dochia, latura
estica in lungime de 120,5 ml ,,
(initiator primarul comunei Dochia)
3. Intrebari, interpelari , discutii
Preşedintele de şedinţă Stoian Danut 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-nul primar: in bugetul initial sunt prinsi 3000 lei pentru intocmirea documentatiei
in vederea achizitionarii unui buldoexcavator . Din ofertele primite cel mai ieftin costa
48.000 euro. Prin proiectul GAL vom accesa 40.000 euro, diferenta de aproximativ 8000
euro se va prinde in bugetul 2019. Documentatia de achizitie intocmita de un consultant
costa 2000 euro fara TVA., care nu sunt prinsi in buget. Se propune luarea sumei de
20.000 lei de la Obiectivul de investitie ,, Bransament retea de canalizare com. Dochia,, ca
sa platim contractul de consultanta.
D-nul Iacob Ghiocel Vasile: Ajungem sa finalizam proiectul? Exista riscul sa nu il
aprobe GAL-ul?
D-nul primar: Au mai ramas 3 comune care nu au depus nicio cerere de finantare ,
printre care si noi. GAL-ul ne da banii daca documentatia este intocmita corect .

D-nul Iacob Ghiocel Vasile:Noi ca buget al primariei , avem de unde da acesti bani,
adica diferenta de 8000 euro?
D-nul primar:Da, teoretic. Practic ce hotaraste Consiliul Local, daca veti aproba
bugetul local pe anul 2019. Este importanta achizitionarea acestui buldo pentru ca ne este
necesar in situatii de urgenta : inundatii, decolmatari ale paraurilor, inzapezirea
drumurilor.
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 11 voturi ,, pentru,, .
Pct.2 de pe ordinea de zi:
D-nul primar: dupa cum stiti gardul din partea estica a cimitirului de la Biserica ,,
Sfintii Arhangheli Mihail si Gavril,, este intr-o stare avansata de degradare. Vrem sa facem
un gard cu temelie si stalpi din beton pe o lungime de 120,5 ml . Valoarea totala a
investitiei este de 105.000 lei cu TVA.
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 11 voturi ,, pentru,, .
3. 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 şedinţă
Stoian Danut

Secretarul comunei
Pascaru Vasile

