CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PROCES- VERBAL
Încheiat astăzi, 08 ianuarie 2018, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local
al comunei Dochia, judeţul Neamţ
La şedinţa de astăzi, 08.01.2018, sunt prezenţi 7 consilieri locali ( Anitei Vasile,
Ceausu Vasile, Chiuaru Vasile, Iacob Ghiocel-Vasile, Nitu Vieniamin, Pascaru Vasile, Stoian
Danut ) 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. 01/03.01.2018 ,
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 acoperirea definiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a
bugetului comunei Dochia rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2018
(initiator primarul comunei Dochia)
2. Intrebari si interpelari
Preşedintele de şedinţă Popa Mariea dă citire ordinii de zi.
Ordinea de zi a fost votată în unanimitate;
Pct. 1 de pe ordinea de zi:
D-nul viceprimar: in fiecarea an primul proiect de hotarare este cel referitor la
acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare a bugetului comunei noastre
rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul anterior. Pana la data de 09 ianuarie
2018 trebuie scoasa aceasata hotarare si dusa la Trezorerie, doamna contabila a intocmit
un referat prin care se justifica folosirea banilor pentru anul 2017.
Domnii consilieri studiaza referatul intocmit de inspector principal , compartiment
contabilitate, Pantaziu Elena, proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 7 voturi ,,
pentru ,, .
Pct. 2 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.
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