CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PROCES- VERBAL
Încheiat astăzi, 18.01.2019, la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Dochia, judeţul Neamţ
La şedinţa de astăzi, 18.01.2019, sunt prezenţi 10 consilieri locali ( Anitei Vasile,
Ceausu Vasile, Chiuaru Vasile, Iacob Ghiocel-Vasile, Iacob Marian, Nitu Vieniamin, Schiopu
Stefanica ,Stoian Danut, Tudurache Ion, Vaduva Gabriel ,) din cei 11 consilieri în funcție.
Lipseste d-na consilier local Papa Mariea fiind internata in spital .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. 17 /11.01.2019,
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 stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice
locale , precum si pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Dochia, judetul Neamt
(initiator primarul comunei Dochia)
1. Proiect de hotărâre privind organizarea acordarea unui mandat special in Adunarea
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, AQUA NEAMT,, in vederea
exercitarii votului
(initiator primarul comunei Dochia)
3. Intrebari, interpelari, discutii.
(initiator primarul comunei Dochia)
Preşedintele de şedinţă Vaduva Gabriel da citire ordinii de zi.
Ordinea de zi a fost votată în unanimitate.
Sunt supuse la vot si aprobate in unanimitate Procesele Verbale din data de
21.12.2018 si 07.01.2019.
Pct.1 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar: Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata s-a majorat
de la 1900 lei la 2080 lei , iar in baza OUG 114/2018 se va acorda indemnizatie de hrana si
vouchere de vacanta. Salariile de baza din cadrul familiei ocupationale ,, Administratie,, se
stabilesc prin hotarare de catre consililul local, dupa consultarea prealabila a personalulul ,
pentru gradatia 0.

Domnii consilieri studiaza referatul de specialitate si anexa , proiectul de hotarare
este supus la vot si adoptat cu 10 voturi ,, pentru,, .
Pct.2 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar : ADI AQUA Neamt a primit o adresa de la Apa Serv prin care
aduce la cunostinta o serie de modificari de tarife . Astfel este necesar eliberarea unui
mandat special reprezentantului UAT Dochia, respectiv domnului primar Paduraru
Constantin , pentru aprobarea sau respingerea tarifelor pentru prestarea unor servicii
conexe serviciilor de utilitati publice si canalizare.
D-nul consilier Vaduva: personal preturile mi se par aberante! Ma abtin!
Proiectul de hotarare este supus la vot si s-a imputernicit primarul comunei sa voteze
„Pentru”.Hotararea a fost adoptata cu 9 voturi ,, pentru,, si o abtinere din partea domnului
consilier Vaduva Gabriel.
Pct.3 de pe ordinea de zi: nu este cazul.
Diverse:
Primarul comunei informează consiliul local că a fost depusa o cerere de închiriere
spatiu pentru Oficiul Postal și urmeaza sa fie întocmite documentele necesare , care vor fi
prezentate în următoarea ședință de consiliul local .
Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei de astăzi.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Preşedintele de şedinta
Vaduva Gabriel

Secretarul comunei
Pascaru Vasile

