
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 
 

PROCES- VERBAL 
Încheiat  astăzi, 20 aprilie  2018, la şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

comunei Dochia, judeţul Neamţ 
 
 La şedinţa de astăzi, 20.04.2018, 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 , 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. 65/ 13.04.2018, 
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 aprobarea executiei bugetare la 30.03.2018 
     (initiator primarul comunei Dochia) 
2. Proiect de hotarare  privind aprobarea casarii obiectelor de inventar  ce apartin  

comunei Dochia  
    (initiator primarul comunei Dochia) 
  3.  Proiect de hotarare  privind alegerea viceprimarului comunei Dochia   

 (initiator primarul comunei Dochia) 
4.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-na contabil:  anual la sfarsitul lunilor aprilie,iulie si octombrie  trebuie sa prezint 

executia bugetara. Veniturile bugetului local pe trimestrul I 2018 le aveti prezentate 
detaliat pe fiecare capitol . 

Domnii consilieri studiaza executia bugetara , proiectul de hotarare este supus la vot 
si aprobat cu 11 voturi ,, pentru,, . 

 
Pct.2 de pe ordinea de zi: 
D-nul secretar: propunem spre casare obiectele  prezentate in inventarul anexat, in 

valoare totala de 82.507,56 lei . 
Consilierii studiaza anexa ,  se supune la vot iar proiectul de hotarare este adoptat cu 

11 voturi.  
 



Pct.3 de pe ordinea de zi: 
D-nul secretar: urmare a demisiei domnului Pascaru Vasile din functia de 

viceprimar, se impune in baza  OG nr. 35/2002, alegerea unui nou viceprimar din randul 
consilierilor locali. Alegerea se face prin vot secret.Propunerea candidatilor  pentru functia 
de viceprimar se face de catre oricare dintre  consilieri sau de grupuri de consilieri.  

Comisia de numarare a voturilor a fost stabilita in aceeasi componenta ca si comisia 
de validare initiala.  

Au fost propusi 3 consilieri locali, respectiv domnii Ceausu Vasile, Iacob Ghiocel 
Vasile si Chiuaru Vasile. Au fost inregistrate  candidaturile  , s-a luat o pauza si au fost 
completate buletinele de vot pe care s-a trecut numele candidatilor. Din comisia de 
numarare a voturilor  au facut parte urmatorii membri: Popa Mariea, Chiuaru Vasile si 
Iacob Marian. Are loc votarea intr-o cabina special amenajata  , buletinele de vot fiind 
introduse intr-o urna sigilata. Dupa incheierea procesului de votare, d-nul Iacob Marian  
desigileaza urna si  numara voturile pentru fiecare candidat, astfel: 

-Ceausu Vasile: 5 voturi  
- Iacob Marian Vasile: 2 voturi  
-Chiuaru Vasile: 4 voturi.  
Intrucat nu s-a obtinut votul majoritatii  consilierilor in functie s-a impus un al 

doilea tur de scrutin in aceeasi sedinta , la care vor participa  primii doi clasati, respectiv 
domnii Chiuaru Vasile si Ceausu Vasile.  

Are loc al doilea tur, rezultatele fiind urmatoarele: 
 
-Ceausu Vasile: 6 voturi  
-Chiuaru Vasile: 4 voturi.  
-1buletin de  vot nul.  
Este declarat ales viceprimar domnul consilier Ceausu Vasile .   
 
 
 
 

4.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          Secretarul comunei 
Stoian Danut                                                                                                       Pascaru Vasile 
 


