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MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA  

DIN DATA DE 20 DECEMBRIE 2019 

Din totalul de 10 consilieri în funcţie, au fost prezenţi 10 consilieri, şedinţa fiind legal 

constituită, În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

1. Hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei 

Dochia în perioada decembrie 2019-februarie 2020 (10voturi pentru din 10 consilieri prezenți); 

2. Hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune și valorificarea prin licitație publică 

sau prin casare a bunului mijloc- fix autoturism marca Dacia MCV având numărul de 

înmatriculare NT 14 CLD cu durata de utilizare consumată (10 voturi pentru din 10 consilieri 

prezenți); 

3.Hotărâre privind constatarea  încetării de drept a mandatului de consilier local  al D-nei 

Popa Mariea ,prin deces și vacantarea locului de consilier local (10 voturi pentru din 10 consilieri 

prezenți); 

4. Hotărâre privind revocarea HCL nr. 48/2019 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului local Dochia (10 voturi pentru din 10 consilieri prezenți); 

5.Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului 

local Dochia  (10 voturi pentru din 10 consilieri prezenți); 

6.Hotărâre privind aprobarea strategiei anuale de achiziții publice pe anul 2020 si a 

programului de achiziţii publice pentru anul 2020 a comunei Dochia (10 voturi pentru din 10 

consilieri prezenți); 

7. Hotărâre privind anularea creanțelor fiscale mai mici de 10 lei, existente în sold la 

31.12.2019;  (10 voturi pentru din 10 consilieri prezenți); 

8. Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni pentru anul 2020 pentru persoanele 

beneficiare de ajutor social (10 voturi pentru din 10 consilieri prezenți); 

9.Hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate pe anul 2019  și   Graficul de 

activități propuse pentru 2020, ale bibliotecii comunale ”Nicolae Ciobanu ” comuna 

Dochia, județul Neamț  (10 voturi pentru din 10 consilieri prezenți); 

10.Hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al asistentului medical comunitar pe 

anul 2019 (10 voturi pentru din 10 consilieri prezenți); 

11.Hotărâre privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna 

Dochia,județul Neamț în anul școlar 2020-2020 (10 voturi pentru din 10 consilieri prezenți); 

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta va fi afişată la sediul 

Primăriei comunei Dochia şi publicată pe site-ul propriu. 

                                    

                   Secretar general al  comunei Dochia, 

                                                        Pascaru Vasile 

 

 


