ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA
Strada nr. 1 nr. 1223, tel/fax: 0233/291919; 0233/291920
Email: primarie@comunadochia.ro; web site:www.primăriadochia.ro
DISPOZIŢIE
Nr. 231 din 12 august 2016
privind convocarea Consiliului local al comunei Dochia, județul Neamț
în ședința ordinară din data de vineri, 19 august 2016
Păduraru Constantin, Primarul comunei Dochia, judeţul Neamţ,
În temeiul art. 39 alin.(1) şi art. 68 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei
publice locale, republicată;
DISPUN:
ART. 1. Se convoacă Consiliul local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, în ședință
ordinară, pentru data de vineri, 19 august 2016, ora 12,00, în sala de ședință a
Consiliului local al comunei Dochia, cu următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”; (iniţiator, primarul comunei
Dochia, Păduraru Constantin);
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv și
statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”; (iniţiator, primarul
comunei Dochia, Păduraru Constantin)
3. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. Dochia nr. 51 din 15.07.2016
privind acordarea unui mandat general primarului comunei Dochia, județul Neamț, în
vederea reprezentării Consiliului local al comunei Dochia în fața instanțelor
judecătorești; (iniţiator, primarul comunei Dochia, Păduraru Constantin);
4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unui teren extravilan la
domeniul privat al comunei Dochia, județul Neamț; (iniţiator, primarul comunei Dochia,
Păduraru Constantin);
5. Proiect de hotărâre privind încheierea pe perioadă determinată a unui contract în
vederea asigurării serviciilor de salubrizare ale comunei Dochia, județul Neamț;
(iniţiator, primarul comunei Dochia, Păduraru Constantin);
6. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul
prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii de
salubrizare din comuna Dochia, județul Neamț; (iniţiator, primarul comunei Dochia,
Păduraru Constantin);
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul ”Reparații clădire dispensar uman comuna Dochia, județul Neamț”; (iniţiator,
primarul comunei Dochia, Păduraru Constantin);
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Dochia, județul Neamț; (iniţiator, primarul comunei Dochia, Păduraru
Constantin);
9. Întrebări, interpelări, discuţii.
ART.2 - Secretarul Primăriei comunei Dochia, judeţul Neamţ, va comunica prezenta
dispoziţie persoanelor şi instituţiilor interesate.
PRIMAR
Păduraru Constantin
Avizează pentru legalitate
Secretar, Cristea Dumitriţa
CD/CD/
Data: 12.08.2016
Dosar : Dispozitii Primar

ROMANIA
JUDEŢUL NEAMŢ
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CONVOCATOR
SUNTEŢI INVITAŢI SĂ PARTICIPAŢI LA
ŞEDINŢA ORDINARĂ A
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DOCHIA, convocată, prin DIPOZITIA
PRIMARULUI nr. 231 din data de 12.08.2016 pentru data de vineri, 19 august 2016,
ora 12.00 care va avea loc în sala de ședință a Consiliului local și ședința comisiilor de
specialitate ora 11,00, cu următoarea ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”; (iniţiator, primarul comunei
Dochia, Păduraru Constantin);
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv și
statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”; (iniţiator, primarul
comunei Dochia, Păduraru Constantin)
3. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. Dochia nr. 51 din 15.07.2016
privind acordarea unui mandat general primarului comunei Dochia, județul Neamț, în
vederea reprezentării Consiliului local al comunei Dochia în fața instanțelor
judecătorești; (iniţiator, primarul comunei Dochia, Păduraru Constantin);
4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unui teren extravilan la
domeniul privat al comunei Dochia, județul Neamț; (iniţiator, primarul comunei Dochia,
Păduraru Constantin);
5. Proiect de hotărâre privind încheierea pe perioadă determinată a unui contract în
vederea asigurării serviciilor de salubrizare ale comunei Dochia, județul Neamț;
(iniţiator, primarul comunei Dochia, Păduraru Constantin);
6. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul
prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii de
salubrizare din comuna Dochia, județul Neamț; (iniţiator, primarul comunei Dochia,
Păduraru Constantin);
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul ”Reparații clădire dispensar uman comuna Dochia, județul Neamț”; (iniţiator,
primarul comunei Dochia, Păduraru Constantin);
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Dochia, județul Neamț; (iniţiator, primarul comunei Dochia, Păduraru
Constantin);
9. Întrebări, interpelări, discuţii.
C O N S I L I E R I:
1. Aniței Vasile
2. Ceauşu Vasile
3. Chiuaru Vasile
4. Iacob Ghiocel Vasile
5. Iacob Marian
6. Mîndru Petru
7. Nițu Veniamin
8. Pascaru Vasile
9. Popa Mariea
10. Stoian Dănuț
11.Văduva Gabriel

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
_______________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
SECRETAR
CRISTEA DUMITRIŢA
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ANUNŢ
Se aduce la cunoştinţa generală că în ziua de vineri, 19 august 2016, ora
12,00, va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Dochia, cu
următoarea ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”; (iniţiator, primarul comunei
Dochia, Păduraru Constantin);
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv și
statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”; (iniţiator, primarul
comunei Dochia, Păduraru Constantin)
3. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. Dochia nr. 51 din 15.07.2016
privind acordarea unui mandat general primarului comunei Dochia, județul Neamț, în
vederea reprezentării Consiliului local al comunei Dochia în fața instanțelor
judecătorești; (iniţiator, primarul comunei Dochia, Păduraru Constantin);
4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unui teren extravilan la
domeniul privat al comunei Dochia, județul Neamț; (iniţiator, primarul comunei Dochia,
Păduraru Constantin);
5. Proiect de hotărâre privind încheierea pe perioadă determinată a unui contract în
vederea asigurării serviciilor de salubrizare ale comunei Dochia, județul Neamț;
(iniţiator, primarul comunei Dochia, Păduraru Constantin);
6. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul
prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii de
salubrizare din comuna Dochia, județul Neamț; (iniţiator, primarul comunei Dochia,
Păduraru Constantin);
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul ”Reparații clădire dispensar uman comuna Dochia, județul Neamț”; (iniţiator,
primarul comunei Dochia, Păduraru Constantin);
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Dochia, județul Neamț; (iniţiator, primarul comunei Dochia, Păduraru
Constantin);
9. Întrebări, interpelări, discuţii.

Secretar,
Cristea Dumitriţa
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Nr. 4571 din 11.08.2016
EXPUNERE DE MOTIVE
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv și
statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ
Prin Hotararea Consiliului Local al comunei Cordun nr. 30 / 28.05.2015, s-a luat
act de retragerea unilaterala a

comunei de mai sus din Asociatia de Dezvoltare

Intercomunitara “AQUA NEAMT”. Conform art.12 din Statutul Asociatiei, Adunarea
Generala va hotara retragerea din Asociatie si va hotara modificarea corespunzatoare
a actelor statutare ale Asociatiei, respectiv a Contractului de Delegare.
La art.21, alin.1 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA
NEAMT”, este stipulat ca: “Hotararile Adunarii Generale luate in exercitarea atributiilor
prevazute la art. 16, alin 2, lit (i) – (j) […], nu pot fi votate de reprezentantii
asociatilor in A.G.A., decat in baza unui mandat special acordat expres, in prealabil,
prin hotarare a autoritatii deliberative a asociatului al carui reprezentant este.”
Toate aceste modificari se pot face conform art. 32 alin 1 din Statutul Asociatiei
doar prin acte aditionale semnate de reprezentantii tuturor asociatilor, special
imputerniciti in acest scop .
Avand in vedere cele de mai sus, am initiat proiectul de hotarare privind
modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
“AQUA NEAMT” , pentru a fi supuse dezbaterii si aprobarii plenului Consiliului local
Dochia.
Primar,
Păduraru Constantin
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Nr. 4574 din 11.08.2016
Aprob,
Primar, Păduraru Constantin

Raport de specialitate
La proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv și
statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ
Comuna Cordun s-a retras din A.D.I. ”AQUA NEAMȚ” prin Hotărârea Consiliului
local Cordun nr. 30/2015. Adunarea Generala va hotara retragerea din Asociatie si va
hotara modificarea corespunzatoare a actelor statutare ale Asociatiei, respectiv a
Contractului de Delegare.
Conform prevederilor art.21, alin.1 din Statutul Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara “AQUA NEAMT”:

“Hotararile Adunarii Generale luate in exercitarea

atributiilor prevazute la art. 16, alin 2, lit (i) – (j) […], nu pot fi votate de
reprezentantii asociatilor in A.G.A., decat in baza unui mandat special acordat expres,
in prealabil, prin hotarare a autoritatii deliberative a asociatului al carui reprezentant
este.”
Față de cele menționate, este necesară acordarea unui mandat special
reprezentantului Consiliului local al comunei Dochia în cadrul A.D.I în vederea aprobării
retragerii comunei Cordun din A.D.I ”AQUA NEAMȚ”. Conform art. 32 alin. 1 din Statut,
modificările actului constitutiv și statutului asociației AQUA NEAMȚ, se pot face doar
prin acte adiționale semnate de reprezentanții tuturor asociaților, împuterniciți în acest
scop.
Avand in vedere cele de mai sus, propun aprobarea în plenul Consiliului local
Dochia a proiectului de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT”.
Secretar comuna Dochia,
Cristea Dumitrița
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Proiect HOTĂRÂRE nr. 48 din 12.08.2016
privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamț
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutuluicadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 4571/11.08.2016 a primarului comunei Dochia;
Văzând raportul de specialitate nr. 4574/2016 al secretarului comunei Dochia,
Hotararea Consiliului Local al Comunei Cordun nr.30 / 28.05.2015, precum şi rapoartele
de avizare ale comisiilor de specialitate;
In temeiul dispoziţiilor art.11-13, art.36, alin.6, lit.a, pct.14, alin.7, lit.c, ale art. 45,
precum si ale art.115, alin1, lit.b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se aprobă retragerea comunei Cordun din Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
Art.2:
Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 61/2007
privind participarea comunei Dochia la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu
modificarile si completarile ulterioare,conform Actului Aditional prevazut in anexa nr.1,care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 61/2007 privind participarea
Comunei Dochia la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu modificarile si completarile
ulterioare, conform Actului Aditional prevazut in anexa nr. 2, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.4: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei
Dochia în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să
voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art.2 si 3 din
prezenta hotărâre.
Art.5: Se împuterniceşte Dl.
, reprezentant al comunei Dochia, cetăţean
român, născut(ă) la data de ... la ..., domiciliat(ă) în ..., posesor al B.I. / C.I. seria ..., nr.
..., eliberat(ă) de ... la data de ..., să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local
Dochia, Actele Adiţionale prevazute in anexa 1 si 2.
Art.6: Se imputerniceşte reprezentantul Consiliului Judetean Neamţ în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, domnul Bourceanu
Adrian, preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să

înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei
Piatra Neamţ.
Art.7: Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituției
Prefectului Județul Neamț, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Inițiator,
Păduraru Constantin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Cristea Dumitrița
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HOTĂRÂREA nr. 54 din 19.08.2016
privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamț, întrunit în ședința ordinară din data
de 19 august 2016;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale
Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutuluicadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de
utilităţi publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Examinând expunerea de motive nr. 4571/11.08.2016 a primarului comunei Dochia;
Văzând raportul de specialitate nr. 4574/2016 al secretarului comunei Dochia,
Hotararea Consiliului Local al Comunei Cordun nr.30 / 28.05.2015, precum şi rapoartele
de avizare ale comisiilor de specialitate;
In temeiul dispoziţiilor art.11-13, art.36, alin.6, lit.a, pct.14, alin.7, lit.c, ale art. 45,
precum si ale art.115, alin1, lit.b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1: (1) Se aprobă retragerea comunei Cordun din Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”
Art.2:
Se aprobă modificarea Actului constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 61/2007
privind participarea comunei Dochia la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu
modificarile si completarile ulterioare,conform Actului Aditional prevazut in anexa nr.1,care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 61/2007 privind participarea
Comunei Dochia la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu modificarile si completarile
ulterioare, conform Actului Aditional prevazut in anexa nr. 2, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art.4: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local al comunei
Dochia în Adunarea Generala a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să
voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art.2 si 3 din
prezenta hotărâre.
Art.5: Se împuterniceşte Dl.
, reprezentant al comunei Dochia, cetăţean
român, născut(ă) la data de ... la ..., domiciliat(ă) în ..., posesor al B.I. / C.I. seria ..., nr.
..., eliberat(ă) de ... la data de ..., să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local
Dochia, Actele Adiţionale prevazute in anexa 1 si 2.
Art.6: Se imputerniceşte reprezentantul Consiliului Judetean Neamţ în Adunarea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, domnul Bourceanu
Adrian, preşedinte al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să

înregistreze modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei
Piatra Neamţ.
Art.7: Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituției
Prefectului Județul Neamț, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă,
Iacob Ghiocel-Vasile

Hotărârea a fost adoptată cu
voturi „pentru”,
locali în funcţie şi
consilieri prezenţi

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Cristea Dumitrița

voturi „împotrivă” şi

”abţineri” dintr-un total de

consilieri
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PROIECT HOTĂRÂRE nr. 49 din 12.08.2016
privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMȚ”
Consiliul Local al comunei Dochia, județul Neamț,
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități
publice, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Dochia nr. 61/2007 privind
asocierea Comunei Dochia, prin Consiliul Local Dochia, la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară AQUA NEAMȚ;
Examinând expunerea de motive întocmită de primarul Comunei Dochia și
raportul de specialitate al secretarului comunei Dochia înregistrat sub nr. 4575 din data
de 11.08.2016, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 37, art. 45 alin. 1 și ale art.115, alin1, lit.b din Legea
nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se desemnează Domnul _____, având funcția de ____, cetățean român,
născut la data de domiciliat în sat Dochia, comuna Dochia, județul Neamț, posesor al
CI seria NT nr. ___ eliberată de _____ la data de _____ ca reprezentant al comunei
Dochia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ;
Art. 2. Se împuternicește Domnul Păduraru Constantin, reprezentantul Comunei
Dochia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA
NEAMȚ” să semneze în numele și pe seama Consiliului Local, Actul Constitutiv și
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMȚ”, actele adiționale
privind modificarea actelor statutare precum și să îndeplinească activitățile ce revin
acestui organism prin actul de constituire și statut.
Art. 3. Se imputernicește Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
“AQUA NEAMȚ” să înregistreze modificările în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe
lângă Judecătoria Piatra Neamț.
Art. 4. Secretarul Comunei Dochia va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităților și persoanelor interesate.

Inițiator,
Păduraru Constantin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Cristea Dumitrița
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HOTĂRÂREA nr. 53 din 19.08.2016
privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMȚ”
Consiliul Local al comunei Dochia, județul Neamț, întrunit în ședință ordinară în
data de 19 august 2016
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități
publice, cu modificările și completările ulterioare;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local Dochia nr. 61/2007 privind
asocierea Comunei Dochia, prin Consiliul Local Dochia, la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară AQUA NEAMȚ;
Examinând raportul de specialitate al secretarului comunei Dochia înregistrat
sub nr. 4575 din data de 11.08.2016, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate;
În temeiul dispozițiilor art. 37, art. 45 alin. 1 și ale art.115, alin1, lit.b din Legea
nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se desemnează Domnul _____, având funcția de ____, cetățean român,
născut la data de domiciliat în sat Dochia, comuna Dochia, județul Neamț, posesor al
CI seria NT nr. ___ eliberată de _____ la data de _____ ca reprezentant al comunei
Dochia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ;
Art. 2. Se împuternicește Domnul Păduraru Constantin, reprezentantul Comunei
Dochia în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA
NEAMȚ” să semneze în numele și pe seama Consiliului Local, Actul Constitutiv și
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMȚ”, actele adiționale
privind modificarea actelor statutare precum și să îndeplinească activitățile ce revin
acestui organism prin actul de constituire și statut.
Art. 3. Se imputernicește Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
“AQUA NEAMȚ” să înregistreze modificările în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de pe
lângă Judecătoria Piatra Neamț.
Art. 4. Secretarul Comunei Dochia va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităților și persoanelor interesate.

Inițiator,
Păduraru Constantin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Cristea Dumitrița

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA
Strada nr. 1 nr. 1223, tel/fax: 0233/291919; 0233/291920
Email: primărie@comunadochia.ro; web site:www.primăriadochia.ro

Nr. 4575 din 11.08.2016

Aprob,
Primar, Păduraru Constantin

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMȚ”
Având în vedere modificările intervenite în urma alegerilor locale din data de 05
iunie 2016 la nivelul unității administrativ teritorial - comuna Dochia, județul Neamț, în
calitate de asociat al A.D.I. ”AQUA NEAMȚ”, este necesară desemnarea de către noul
Consiliu local a reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației.
Deoarece, potrivit art. 21 alin. 1 din Statutul A.D.I. ”AQUA NEAMȚ”: ” Hotărârile
Adunării Generale luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 16, alin 2, lit (i) –
(j) […], nu pot fi votate de reprezentanții asociaților în A.G.A., decât in baza unui
mandat special acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autoritatii deliberative a
asociatului al cărui reprezentant este.”, se impune supunerea spre dezbatere și
aprobare

Consiliului

local

Dochia

proiectul

de

hotărâre

privind

desemnarea

reprezentantului în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
“AQUA NEAMȚ”.
Secretar comuna Dochia,
Cristea Dumitrița

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

PROIECT HOTĂRÂRE nr. 50 din 12.08.2016
privind revocarea H.C.L. Dochia nr. 51 din 15.07.2016 privind acordarea unui
mandat general primarului comunei Dochia, județul Neamț, în vederea
reprezentării Consiliului local al comunei Dochia în fața instanțelor
judecătorești
Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamţ
Luând în considerare proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei
Dochia, dl. Păduraru Constantin privind revocarea H.C.L. Dochia nr. 51 din 15.07.2016
privind acordarea unui mandat general primarului comunei Dochia, județul Neamț, în
vederea reprezentării Consiliului local al comunei Dochia în fața instanțelor
judecătorești, adresa Instituției Prefectului Județul Neamț - Compartimentul verificarea
legalității actelor, contencios administrativ și procese electorale nr. 10388 din
26.07.2016 şi raportul de specialitate nr. 4579 din 11.08.2016, întocmit de secretarul
comunei Dochia;
În baza prevederilor O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului –cadru
de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările
ulterioare, a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) și (2), art. 6 alin. (2), art. 21 alin. (3), art.
23 alin. (1) și (2), art. 36 alin. (1), art. 45 și art. 115 lit. b) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
ART. 1 Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului local Dochia 51 privind acordarea
unui mandat general primarului comunei Dochia, județul Neamț, în vederea
reprezentării Consiliului local al comunei Dochia în fața instanțelor judecătorești,
adoptată în ședința ordinară din data de 15 iulie 2016.
Art. 2 Cu luarea măsurilor corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a acestei
hotărâri se încredințează primarul și secretarul comunei Dochia, județul Neamț;
Art. 3 Secretarul comunei Dochia va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituției
Prefectului județul Neamț, autorităților și persoanelor interesate.

Inițiator,
Păduraru Constantin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Cristea Dumitrița

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE nr. 55 din 19.08.2016
privind revocarea H.C.L. Dochia nr. 51 din 15.07.2016 privind acordarea unui
mandat general primarului comunei Dochia, județul Neamț, în vederea
reprezentării Consiliului local al comunei Dochia în fața instanțelor
judecătorești
Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamţ, întrunit în ședința ordinară din
data de 19 august 2016
Luând în considerare proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei
Dochia, dl. Păduraru Constantin privind revocarea H.C.L. Dochia nr. 51 din 15.07.2016
privind acordarea unui mandat general primarului comunei Dochia, județul Neamț, în
vederea reprezentării Consiliului local al comunei Dochia în fața instanțelor
judecătorești, adresa Instituției Prefectului Județul Neamț - Compartimentul verificarea
legalității actelor, contencios administrativ și procese electorale nr. 10388 din
26.07.2016 şi raportul de specialitate nr. 4579 din 11.08.2016, întocmit de secretarul
comunei Dochia;
În baza prevederilor O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului –cadru
de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările
ulterioare, a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și
completările ulterioare;
Văzând rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local;
În temeiul dispoziţiilor art. 5 alin. (1) și (2), art. 6 alin. (2), art. 21 alin. (3), art.
23 alin. (1) și (2), art. 36 alin. (1), art. 45 și art. 115 lit. b) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
ART. 1 Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului local Dochia 51 privind acordarea
unui mandat general primarului comunei Dochia, județul Neamț, în vederea
reprezentării Consiliului local al comunei Dochia în fața instanțelor judecătorești,
adoptată în ședința ordinară din data de 15 iulie 2016.
Art. 2 Cu luarea măsurilor corespunzătoare pentru ducerea la îndeplinire a acestei
hotărâri se încredințează primarul și secretarul comunei Dochia, județul Neamț;
Art. 3 Secretarul comunei Dochia va asigura comunicarea prezentei hotărâri Instituției
Prefectului județul Neamț, autorităților și persoanelor interesate.
Preşedinte de şedinţă,
Iacob Ghiocel-Vasile

Hotărârea a fost adoptată cu
voturi „pentru”,
locali în funcţie şi
consilieri prezenţi

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Cristea Dumitrița

voturi „împotrivă” şi

”abţineri” dintr-un total de

consilieri

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA
Strada nr. 1 nr. 1223, tel/fax: 0233/291919; 0233/291920
Email: primărie@comunadochia.ro; web site:www.primăriadochia.ro

Nr. 4579 din 11.08.2016
Aprob,
Primar, Păduraru Constantin

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind revocarea H.C.L. Dochia nr. 51 din 15.07.2016 privind
acordarea unui mandat general primarului comunei Dochia, județul Neamț, în vederea
reprezentării Consiliului local al comunei Dochia în fața instanțelor judecătorești

Urmare adresei Instituției Prefectului Județul Neamţ nr. 10388 din 26.07.2016,
înaintată şi înregistrată la instituţia noastră sub nr. 4377/02.08.2016, prin care ni se
comunică necesitatea revocării Hotărârilor Consiliului Local Dochia nr. 51 din data de
15.07.2016,
Având în vedere prevederile art. 793 din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea
Regulamentului –cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările
și completările ulterioare, a art. 55 și art. 56 din Legea nr. 393/2004 privind Statutul
aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, a art. 5, art. 6, art. 21, art. 23,
art. 36 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu
modificările şi completările ulterioare,
Analizând aceste elemente, s-a constatat adoptarea H.C.L. nr. 51 din
15.07.2016 cu încălcarea normelor legale mai sus menționate.
Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu prevederile legale,
supunem spre aprobare Consiliului local al comunei Dochia revocarea H.C.L. Dochia nr.
51/2016.
Secretar,
Cristea Dumitrița

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

PROIECT HOTĂRÂRE nr. 51 din 11.08.2016
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Dochia a unui
teren extravilan în suprafață de 2647 mp, tarla nr. 124, parcela 927
Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamţ
Întrunit în şedinţă ordinară, în data de 19 august 2016,
Luând în considerare proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia,
dl. Păduraru Constantin privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei
Dochia a unui teren extravilan şi raportul de specialitate nr. 4231 din 25.07.2016,
înaintat de șef S.V.S.U. Dochia
În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr.
213/1998, privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare, a Codului civil şi a Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 și art. 115 lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al comunei Dochia a următoarei
suprafeţe de teren: teren extravilan în suprafață de 2647 mp, tarla nr.
topografic 124, parcela 927, cu vecinii:
N – drum județean DJ 157, Piatra Neamț-Mărgineni;
S – Aniței C. Ion;
V – drum exploatare;
E – Tudurache Ion.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Dochia, Compartimentul UAT şi Compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia;
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Dochia.

Inițiator,
Păduraru Constantin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Cristea Dumitrița

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE nr. 56 din 19.08.2016
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Dochia a unui
teren extravilan în suprafață de 2647 mp, tarla nr. 124, parcela 927
Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamţ
Întrunit în şedinţă ordinară, în data de 19 august 2016,
Luând în considerare proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia,
dl. Păduraru Constantin privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei
Dochia a unui teren extravilan şi raportul de specialitate nr. 4231 din 25.07.2016,
înaintat de șef S.V.S.U. Dochia
În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr.
213/1998, privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările
ulterioare, a Codului civil şi a Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
Văzând raportul de avizare a comisiei de specialitate a consiliului local;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 și art. 115 lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al comunei Dochia a următoarei
suprafeţe de teren: teren extravilan în suprafață de 2647 mp, tarla nr.
topografic 124, parcela 927, cu vecinii:
N – drum județean DJ 157, Piatra Neamț-Mărgineni;
S – Aniței C. Ion;
V – drum exploatare;
E – Tudurache Ion.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Dochia, Compartimentul UAT şi Compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia;
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Dochia.

Preşedinte de şedinţă,
Iacob Ghiocel-Vasile

Hotărârea a fost adoptată cu
voturi „pentru”,
locali în funcţie şi
consilieri prezenţi

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Cristea Dumitrița

voturi „împotrivă” şi

”abţineri” dintr-un total de

consilieri

ROMÂNIA
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Nr. 4600 din 11.08.2016

Expunere de motive
la proiectul de hotărâre privind încheierea pe perioadă determinată a unui contract
în vederea asigurării serviciilor de salubrizare ale comunei Dochia, județul Neamț
Comuna Dochia, județul Neamț, prin Consiliul local, este parte a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”. Obiectivul principal al acestei asociații așa
cum a fost convenit prin acordul de parteneriat încheiat între membrii asociați, a fost
realizarea proiectului de interes comun ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor
în județul Neamț”, care să asigure implemetarea unui sistem de management integrat
al deșeurilor la nivelul întregului județ, în acord cu legislația națională privind
gestionarea deșeurilor și a regulamentelor și directivelor UE. Toate documentațiile
aferente implementării acestui proiect /licitațiilor, au fost aprobate în Consiliul local al
comunei Dochia.
Deoarece termenul de implementare a acestui proiect la nivelul comunei Dochia
a fost amânată de mai multe ori, unitatea administrativ teritorială Dochia nu a reușit
încheierea unui contract cu un operator pentru asigurarea serviciilor de salubrizare în
comună, ceea ce a dus la sancționarea comunei de către Garda de Mediu Neamț.
Motivat de faptul că procedura impusă de Legea nr. 51/2006 a serviciilor
comunitare de utilități publice, republicată, este una de durată, pentru asigurarea
protecției mediului și a sănătății populației, în vederea asigurării salubrizării comunei
Dochia, propun spre dezbatere și aprobare Consiliului local al comunei Dochia,
proiectul de hotărâre privind încheierea pe perioadă determinată a unui contract în
vederea asigurării serviciilor de salubrizare ale comunei Dochia, județul Neamț ( până
la implementarea proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul
Neamț”), conform prevederilor Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, coroborate
cu prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologicede aplicare
a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru
din Legea nr. 98/2016.
Primar,
Păduraru Constantin

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA
Strada nr. 1 nr. 1223, tel/fax: 0233/291919; 0233/291920
Email: primărie@comunadochia.ro; web site:www.primăriadochia.ro
Nr. 4601 din 11.08.2016
Aprob,
Primar, Păduraru Constantin

Raport de specialitate
la proiectul de hotărâre privind încheierea pe perioadă determinată a unui contract în
vederea asigurării serviciilor de salubrizare ale comunei Dochia, județul Neamț
Având în vedere faptul că la nivelul comunei Dochia nu a fost încheiat contract
de delegare a serviciului public de salubrizare, iar implementarea proiectului ”Sistem
de Management Integrat al Deșeurilor în județul Neamț” a fost amânată în repetate
rânduri,
Ținând cont de :
- expunerea de motive a primarului comunei Dochia privind necesitatea încheierii
unui contract de prestări servicii de salubrizare a comunei Dochia;
- prevederile art. 43 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologicede aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- prevederile art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- art. 2 alin. (3), art. 3, art. 6, art. 12 alin. (2) din Legea nr. 101/2006 – legea
serviciului de salubrizare a localităților, republicată;
- art. 2, lit. (e), art. 3, art. 8 alin. (1), alin. (3) lit. (d) din Legea nr. 51/2006 –
legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
- în vederea asigurării salubrizării comunei Dochia, pentru asigurarea protecției
mediului și a sănătății populației comunei,
Propunem spre analiză și dezbatere, Consiliului local al comunei Dochia,
proiectul de hotărâre privind încheierea pe perioadă determinată a unui contract în
vederea asigurării serviciilor de salubrizare ale comunei Dochia, județul Neamț, până la
implementarea proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul
Neamț”.
Viceprimar,
Pascaru Vasile

Secretar,
Cristea Dumitrița

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

PROIECT HOTĂRÂRE nr. 52 din 12.08.2016
privind încheierea pe perioadă determinată a unui contract de prestări servicii
în vederea asigurării serviciilor de salubrizare ale comunei Dochia,
județul Neamț
Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamţ
Luând în considerare proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia,
dl. Păduraru Constantin privind încheierea pe perioadă determinată a unui contract în
vederea asigurării serviciilor de salubrizare ale comunei Dochia, județul Neamț,
expunerea de motive a primarului nr. 4600/12.08.2016 şi raportul de specialitate nr.
4601 din 12.08.2016, înaintat de viceprimarul și secretarul comunei Dochia.
Având în vedere:
- prevederile art. 43 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologicede aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- prevederile art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- art. 2 alin. (3), art. 3, art. 6, art. 12 alin. (2) din Legea nr. 101/2006 – legea
serviciului de salubrizare a localităților, republicată;
- art. 2, lit. (e), art. 3, art. 8 alin. (1), alin. (3) lit. (d) din Legea nr. 51/2006 –
legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
- prevederile Ordinului nr. 112/2007 privind aprobarea contractului-cadru de
prestare a serviciului de salubrizare a localităților;
- în vederea asigurării salubrizării comunei Dochia, pentru asigurarea protecției
mediului și a sănătății populației comunei,
În baza prevederilor art.36 alin.(6) lit. (a) pct. 14, coroborate cu art. 45 alin.(1),
și art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta,
HOTĂRĂRE:
Art.1 Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii, pe perioadă determinată,
având ca obiect serviciile de salubrizare ale comunei Dochia, județul Neamț, respectiv
până la implementarea și punerea în aplicare a proiectului ”Sistem de Management
Integrat al Deșeurilor în județul Neamț” în comuna Dochia.
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Dochia, viceprimarul comunei Dochia și Compartimentul achiziții publice din aparatul
de specialitate al primarului comunei Dochia.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.

Inițiator,
Păduraru Constantin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Cristea Dumitrița

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr. 57 din 19.08.2016
privind încheierea pe perioadă determinată a unui contract de prestări servicii
în vederea asigurării serviciilor de salubrizare ale comunei Dochia, județul
Neamț
Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamţ
Întrunit în şedinţă ordinară, în data de 19 august 2016,
Luând în considerare proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia,
dl. Păduraru Constantin privind încheierea pe perioadă determinată a unui contract în
vederea asigurării serviciilor de salubrizare ale comunei Dochia, județul Neamț,
expunerea de motive a primarului nr. 4600/12.08.2016 şi raportul de specialitate nr.
4601 din 12.08.2016, înaintat de viceprimarul și secretarul comunei Dochia.
Având în vedere:
- prevederile art. 43 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor
metodologicede aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- prevederile art. 7 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
- art. 2 alin. (3), art. 3, art. 6, art. 12 alin. (2) din Legea nr. 101/2006 – legea
serviciului de salubrizare a localităților, republicată;
- art. 2, lit. (e), art. 3, art. 8 alin. (1), alin. (3) lit. (d) din Legea nr. 51/2006 –
legea serviciilor comunitare de utilități publice, republicată;
- prevederile Ordinului nr. 112/2007 privind aprobarea contractului-cadru de
prestare a serviciului de salubrizare a localităților;
- în vederea asigurării salubrizării comunei Dochia, pentru asigurarea protecției
mediului și a sănătății populației comunei,
- văzând raportul de avizare a comisiei de specialitate a consiliului local;
În baza prevederilor art.36 alin.(6) lit. (a) pct. 14, coroborate cu art. 45 alin.(1),
și art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta,
HOTĂRĂRE:
Art.1 Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii, pe perioadă determinată,
având ca obiect serviciile de salubrizare ale comunei Dochia, județul Neamț, respectiv
până la implementarea și punerea în aplicare a proiectului ”Sistem de Management
Integrat al Deșeurilor în județul Neamț” în comuna Dochia.
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Dochia, viceprimarul comunei Dochia și Compartimentul achiziții publice din aparatul
de specialitate al primarului comunei Dochia.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Preşedinte de şedinţă,
Iacob Ghiocel-Vasile

Hotărârea a fost adoptată cu
voturi „pentru”,
locali în funcţie şi
consilieri prezenţi

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Cristea Dumitrița

voturi „împotrivă” şi

”abţineri” dintr-un total de

consilieri

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA
Strada nr. 1 nr. 1223, tel/fax: 0233/291919; 0233/291920
Email: primărie@comunadochia.ro; web site:www.primăriadochia.ro
Nr. 4602 din 12.08.2016
EXPUNEREA DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul
prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii de
salubrizare din comuna Dochia, județul Neamț
În conformitate cu prevederile Legii nr. 101/2006-legea serviciului de salubrizare
a localităților, republicată, în funcție de natura activităților prestate, atât în cazul
gestiunii directe, cât și în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanțării
serviciului de salubrizare, utilizatorii care nu au încheiat contract de servicii publice de
saliubrizare, achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin taxe speciale.
Astfel, potrivit art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, pentru acoperirea costurilor efectuate prin
prestarea serviciilor de salubrizare în favoarea unor utilizatori fără contract, se impune
instituirea taxei speciale de salubrizare în comuna Dochia, județul Neamț.
Conform fișelor de fundamentare pe elemente de cheltuieli întocmite în cadrul
proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Neamț” prin care
au fost aprobate prin Hotărârea AGA a ADI ECONEAMȚ tarife privind colectarea,
transportul și depozitarea deșeurilor în județul Neamț, propun instituirea taxei speciale
de salubrizare pentru beneficiarii fără contract de prestări servicii salubrizare în
cuantum de 3,12 lei/persoană fizică.
Față de cele prezentate, supun spre analiză și aprobare Consiliului local Dochia
proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul
prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii de
salubrizare din comuna Dochia, județul Neamț.

Primar comuna Dochia,
Păduraru Constantin

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA
Strada nr. 1 nr. 1223, tel/fax: 0233/291919; 0233/291920
Email: primărie@comunadochia.ro; web site:www.primăriadochia.ro
Nr. 4603 din 12.08.2016

Aprob,
Primar, Păduraru Constantin

Referat
la proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul
prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii de
salubrizare din comuna Dochia, județul Neamț
Potrivit prevederilor Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților,
republicată, art. 6, alin. (1) lit. k), autorităţile deliberative ale unităţilor administrativteritoriale au competențe exclusive în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea,
gestionarea, coordonarea şi atribuirea serviciului de salubrizare a localităţilor, având
atribuții privind stabilirea taxelor speciale şi aprobarea tarifelor pentru servicii de
salubrizare, cu respectarea reglementărilor în vigoare.
Potrivit art. 26, alin. (1) lit. c) din actul normativ mai sus menționat: ” În funcţie
de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii
delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită
contravaloarea serviciului de salubrizare prin: taxe speciale, în cazul prestaţiilor de
care beneficiază individual fără contract”.
De asemenea, conform art. 26, alin. (3) din același act normativ:”Autorităţile
administraţiei publice locale au obligaţia să instituie taxe speciale, conform prevederilor
alin. (1) lit. c) şi să deconteze lunar operatorilor, direct din bugetul local,
contravaloarea prestaţiei efectuate la utilizatorii fără contract”.
În vederea salubrizării comunei Dochia, județul Neamț, la un nivel cât mai
eficient, pentru asigurarea protecției mediului și asigurarea sănătății populației,
operatorul serviciului de salubrizare are obligația să asigurea colectarea, transportul și
depozitarea în vederea eliminării deșeurilor nepericuloase provenite de la toți
producătorii de deșeuri din comună.
În concluzie, pentru acoperirea costurilor efectuate prin prestarea serviciilor de
către operatorul de salubritate la utilizatorii fără contract, se impune instituirea unei
taxe speciale de salubritate în cazul prestațiilor de care beneficiază individual
utilizatorii care își au domiciliul pe raza comunei, fără contract.
Ținând cont și de prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modificări și completări și art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice, cu modificările și completările ulterioare, propunem aprobarea instituirii taxei
speciale de salubrizare în cazul prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract,
conform fișei de fundamentare pe elemente de cheltuieli întocmite în cadrul proiectului
”Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Neamț”.

Viceprimar,
Pascaru Vasile

Secretar,
Cristea Dumitrița

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

PROIECT HOTĂRÂRE nr. 53 din 12.08.2016
privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul
prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii de
salubrizare din comuna Dochia, județul Neamț
Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamţ
Luând în considerare proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei
Dochia, dl. Păduraru Constantin privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul
prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii de
salubrizare din comuna Dochia, județul Neamț, expunerea de motive a primarului nr.
4602/12.08.2016 şi raportul de specialitate nr. 4603 din 12.08.2016, înaintat de
viceprimarul și secretarul comunei Dochia.
Având în vedere:
- prevederile art. 6, alin. (1) lit. k), art. 26, alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea
nr. 101/2006 – legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată;
- prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu
modificările și completările ulterioare;
- în vederea asigurării salubrizării comunei Dochia, pentru asigurarea protecției
mediului și a sănătății populației comunei,
În baza prevederilor art.36 alin.(6) lit. (a) pct. 14, coroborate cu art. 45 alin.(1),
și art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta,
HOTĂRĂRE:
Art.1 Se instituie pe raza administrativ teritorială a comunei Dochia, județul Neamț,
taxa specială de salubrizare aplicată pentru prestațiile de care beneficiază individual
utilizatorii fără contract de prestări servicii de salubrizare din comuna Dochia, județul
Neamț, în cuantum de 3,12 lei/persoană fizică.
Art.2 Taxa specială de salubrizare se va plăti începând cu data încheierii de către
unitatea administrativ teritorială comuna Dochia, județul Neamț a unui contract de
prestări servicii având ca obiect serviciile de salubrizare ale comunei;
Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Dochia, viceprimarul comunei Dochia și Compartimentul taxe și impozite din aparatul
de specialitate al primarului comunei Dochia.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.

Inițiator,
Păduraru Constantin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Cristea Dumitrița

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE nr. 58 din 19.08.2016
privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul
prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii de
salubrizare din comuna Dochia, județul Neamț
Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamţ, întrunit în ședința ordinară din
data de 19 august 2016;
Luând în considerare proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia,
dl. Păduraru Constantin privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul
prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii de
salubrizare din comuna Dochia, județul Neamț, expunerea de motive a primarului nr.
4602/12.08.2016 şi raportul de specialitate nr. 4603 din 12.08.2016, înaintat de
viceprimarul și secretarul comunei Dochia.
Având în vedere:
- prevederile art. 6, alin. (1) lit. k), art. 26, alin. (1) lit. c) și alin. (3) din Legea
nr. 101/2006 – legea serviciului de salubrizare a localităților, republicată;
- prevederile art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările
și completările ulterioare;
- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu
modificările și completările ulterioare;
- în vederea asigurării salubrizării comunei Dochia, pentru asigurarea protecției
mediului și a sănătății populației comunei,
- Văzând raportul de avizare a comisiei de specialitate a consiliului local;
În baza prevederilor art.36 alin.(6) lit. (a) pct. 14, coroborate cu art. 45 alin.(1),
și art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta,
HOTĂRĂRE:
Art.1 Se instituie pe raza administrativ teritorială a comunei Dochia, județul Neamț,
taxa specială de salubrizare aplicată pentru prestațiile de care beneficiază individual
utilizatorii fără contract de prestări servicii de salubrizare din comuna Dochia, județul
Neamț, în cuantum de 3,12 lei/persoană fizică.
Art.2 Taxa specială de salubrizare se va plăti începând cu data încheierii de către
unitatea administrativ teritorială comuna Dochia, județul Neamț a unui contract de
prestări servicii având ca obiect serviciile de salubrizare ale comunei;
Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Dochia, viceprimarul comunei Dochia și Compartimentul taxe și impozite din aparatul
de specialitate al primarului comunei Dochia.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Preşedinte de şedinţă,
Iacob Ghiocel-Vasile

Hotărârea a fost adoptată cu
voturi „pentru”,
locali în funcţie şi
consilieri prezenţi

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Cristea Dumitrița

voturi „împotrivă” şi

”abţineri” dintr-un total de

consilieri

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 55 din 12.08.2016
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiții ”Reparații clădire dispensar uman comuna Dochia, județul Neamț”
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ;
Luând în discuţie adresa nr. 11/10.05.2016 a CMI Dr. Berea Voica, referatul de
specialitate nr.
a Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia și memoriul tehnic elaborat de
către Birou Individual de arhitectură Rusu Leonard;
În baza Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului nr. 839/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii și a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea
teritoriului și urbanismul, actualizată;
In temeiul art. 36, alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. c), alin. 6 lit. a) pct. 3, art. 45, alin.
(1) şi alin. 6, art. 115 lit. (b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica
locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată.
H OTĂRĂŞTE :
Art.1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru investiția ”Reparații
clădire dispensar uman comuna Dochia, județul Neamț”, conform documentației
tehnice întocmite de către Birou Individual de Arhitectură Rusu Leonard, astfel:
- valoarea estimativă a investiției: 99206 lei fără TVA;
(2) Se aprobă caietul de sarcini
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Dochia, Compartimentul U.A.T. şi Compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.

INIŢIATOR
Primar,
Păduraru Constantin
Avizat,
Secretar, Cristea Dumitriţa

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr. 59 din 19 august 2016
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiții ”Reparații clădire dispensar uman comuna Dochia, județul Neamț”
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședința ordinară
din data de 19.08.2016;
Luând în discuţie proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia,
adresa nr. 11/10.05.2016 a CMI Dr. Berea Voica referatul de specialitate nr.
a
Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dochia și devizul tehnic nr. 29/2015, elaborat de
către I.I. Timofte Florin-Ioan;
În baza Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului nr. 839/2009 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii și a Legii nr. 350/2001, privind amenajarea
teritoriului și urbanismul, actualizată;
In temeiul art. 36, alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. c), alin. 6 lit. a) pct. 3, art. 45, alin.
(1) şi alin. 6, art. 115 lit. (b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica
locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată.
H OTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru investiția ”Reparații
clădire dispensar uman comuna Dochia, județul Neamț”, conform documentației
tehnice întocmite în cadrul Proiectului Tehnic elaborat de I.I.Timofte Florin-Ioan,
prezentată în Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Dochia, Compartimentul U.A.T. şi Compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei
Dochia.

Preşedinte de şedinţă,
Iacob Ghiocel-Vasile

Hotărârea a fost adoptată cu
voturi „pentru”,
locali în funcţie şi
consilieri prezenţi

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Cristea Dumitrița

voturi „împotrivă” şi

”abţineri” dintr-un total de

consilieri

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA
Strada nr. 1 nr. 1223, tel/fax: 0233/291919; 0233/291920
Email: primărie@comunadochia.ro; web site:www.primăriadochia.ro
Nr. 4588 din 12.08.2016
EXPUNEREA DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Dochia pentru anul 2016
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, art. 19 din Legea
nr. 273/2006 privind finanțele publice, republicată;
În vederea acoperirii cheltuielilor privind reabilitarea dispensarului uman din
comuna Dochia, jud. Neamț, urmare a controlului efectuat de către inspectorii din
cadrul Inspecției Sanitare de Stat – D.S.P. Neamț și pentru evitarea suspendării
activității cabinetului medical din comună
supun spre analiză și aprobare Consiliului local Dochia proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia pe anul
2016.

Primar comuna Dochia,
Păduraru Constantin

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 54 din 12.08.2016
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia
pentru anul 2016
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ;
Luând în discuţie expunerea de motive a primarului nr. 4588 din 12.08.2016 și
referatul de specialitate nr. 4589 din 12.08.2016, întocmit de contabil Pantaziu Elena;
În baza art. 19 alin. (2) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.69/2010 a responsabilităţii
fiscal-bugetare; Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia
publica;
In temeiul art. 36, art. 45, alin. (1) si alin. (6) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;
H OTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei
Dochia pentru anul 2016, potrivit consemnărilor înscrise în conţinutul Situaţiei
prezentate în Anexa nr. 1 a prezentului act administrativ, parte integrantă a acestuia.
Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, H.C.L. nr.
13/2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pentru anul 2016, se
modifică şi se completează în mod corespunzător.
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Dochia şi Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate
al primarului.

INIŢIATOR
Primar,
Păduraru Constantin
Avizat,
Secretar, Cristea Dumitriţa

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
HOTĂRÂREA nr. 60 din 19.08.2016
privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia
pentru anul 2016
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședința ordinară
din data de 19 august 2016,
Luând în discuţie proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia
privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2016, expunerea de
motive a primarului nr. 4588 din 12.08.2016, referatul de specialitate nr. 4589 din
12.08.2016, întocmit de contabil Pantaziu Elena;
În baza art. 19 alin. (2), art. 49 alin. (4) și alin. (7) din Legea nr.273/2006,
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii
nr.69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare; Legea nr. 52/2003, privind transparenta
decizionala in administratia publica;
Văzând raportul de avizare a comisiei de specialitate a consiliului local;
In temeiul art. 36, art. 45, alin. (1) si alin. (6) din Legea nr. 215/2001, privind
administraţia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;
H OTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei
Dochia pentru anul 2016, potrivit consemnărilor înscrise în conţinutul Situaţiei
prezentate în Anexa nr. 1 a prezentului act administrativ, parte integrantă a acestuia.
Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, H.C.L. nr.
13/2016 privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pentru anul 2016, se
modifică şi se completează în mod corespunzător.
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Dochia şi Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate
al primarului.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei
Dochia.

Preşedinte de şedinţă,
Iacob Ghiocel-Vasile

Hotărârea a fost adoptată cu
voturi „pentru”,
locali în funcţie şi
consilieri prezenţi

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Cristea Dumitrița

voturi „împotrivă” şi

”abţineri” dintr-un total de

consilieri

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
DOCHIA
COMISIA ECONOMICĂ, BUGET-FINANŢE,
AMENAJAREA TERITORIULUI, AGRICULTURĂ
RAPORT DE AVIZARE
încheiat astăzi, 19.08.2016
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001, a
administraţiei publice locale, republicată, art. 16 alin. (1), art. 19 alin (1) lit. c) şi art.
24 alin. (3) din O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Comisia economică, buget finanțe, amenajarea teritoriului, agricultură din cadrul
Consiliului local al comunei Dochia, am analizat şi verificat :
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”; (iniţiator, primarul comunei
Dochia, Păduraru Constantin);
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv și
statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”; (iniţiator, primarul
comunei Dochia, Păduraru Constantin)
3. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. Dochia nr. 51 din 15.07.2016
privind acordarea unui mandat general primarului comunei Dochia, județul Neamț, în
vederea reprezentării Consiliului local al comunei Dochia în fața instanțelor
judecătorești; (iniţiator, primarul comunei Dochia, Păduraru Constantin);
4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unui teren extravilan la
domeniul privat al comunei Dochia, județul Neamț; (iniţiator, primarul comunei Dochia,
Păduraru Constantin);
5. Proiect de hotărâre privind încheierea pe perioadă determinată a unui contract în
vederea asigurării serviciilor de salubrizare ale comunei Dochia, județul Neamț;
(iniţiator, primarul comunei Dochia, Păduraru Constantin);
6. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul
prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii de
salubrizare din comuna Dochia, județul Neamț; (iniţiator, primarul comunei Dochia,
Păduraru Constantin);
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul ”Reparații clădire dispensar uman comuna Dochia, județul Neamț”; (iniţiator,
primarul comunei Dochia, Păduraru Constantin);
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Dochia, județul Neamț; (iniţiator, primarul comunei Dochia, Păduraru
Constantin);
OBSERVAŢII:

şi am constatat ca sunt în conformitate cu normele legale in vigoare drept
pentru care avizam favorabil.
Membrii comisiei :
IACOB GHIOCEL-VASILE ___________________
IACOB MARIAN __________________________
MÎNDRU PETRU __________________________
PASCARU VASILE_________________________
POPA MARIEA ___________________________

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
DOCHIA
COMISIA JURIDICĂ SI DISCIPLINĂ,
RAPORT DE AVIZARE
încheiat astăzi, 19.08.2016
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001, a
administraţiei publice locale, republicată, art. 16 alin. (1), art. 19 alin (1) lit. c) şi art.
24 alin. (3) din O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Comisia Juridică, disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului
local al comunei Dochia, am analizat şi verificat :
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”; (iniţiator, primarul comunei
Dochia, Păduraru Constantin);
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv și
statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”; (iniţiator, primarul
comunei Dochia, Păduraru Constantin)
3. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. Dochia nr. 51 din 15.07.2016
privind acordarea unui mandat general primarului comunei Dochia, județul Neamț, în
vederea reprezentării Consiliului local al comunei Dochia în fața instanțelor
judecătorești; (iniţiator, primarul comunei Dochia, Păduraru Constantin);
4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unui teren extravilan la
domeniul privat al comunei Dochia, județul Neamț; (iniţiator, primarul comunei Dochia,
Păduraru Constantin);
5. Proiect de hotărâre privind încheierea pe perioadă determinată a unui contract în
vederea asigurării serviciilor de salubrizare ale comunei Dochia, județul Neamț;
(iniţiator, primarul comunei Dochia, Păduraru Constantin);
6. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul
prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii de
salubrizare din comuna Dochia, județul Neamț; (iniţiator, primarul comunei Dochia,
Păduraru Constantin);
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul ”Reparații clădire dispensar uman comuna Dochia, județul Neamț”; (iniţiator,
primarul comunei Dochia, Păduraru Constantin);
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Dochia, județul Neamț; (iniţiator, primarul comunei Dochia, Păduraru
Constantin);
OBSERVAŢII:

şi am constatat ca sunt în conformitate cu normele legale in vigoare drept
pentru care avizam favorabil.
Membrii comisiei :
NIȚU VENIAMIN _______________
STOIAN DĂNUŢ _______________
VĂDUVA GABRIEL _____________
ROMANIA

JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
DOCHIA
COMISIA ÎNVĂŢĂMÂNT, SĂNĂTATE, FAMILIE, SPORT
CULTE, MUNCĂ, PROTECŢIE SOCIALĂ, PROTECTIA MEDIULUI ȘI TURISM
RAPORT DE AVIZARE
încheiat astăzi, 19.08.2016
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215 /2001, a
administraţiei publice locale, republicată, art. 16 alin. (1), art. 19 alin (1) lit. c) şi art.
24 alin. (3) din O.G. nr. 35/2002, pentru aprobarea Regulamentului cadru de
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare,
Comisia învățământ, sănătate și familie, culte, muncă, protecție socială din cadrul
Consiliului local al comunei Dochia, am analizat şi verificat :
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului în Adunarea Generală a
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”; (iniţiator, primarul comunei
Dochia, Păduraru Constantin);
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea actului constitutiv și
statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMȚ”; (iniţiator, primarul
comunei Dochia, Păduraru Constantin)
3. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. Dochia nr. 51 din 15.07.2016
privind acordarea unui mandat general primarului comunei Dochia, județul Neamț, în
vederea reprezentării Consiliului local al comunei Dochia în fața instanțelor
judecătorești; (iniţiator, primarul comunei Dochia, Păduraru Constantin);
4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței unui teren extravilan la
domeniul privat al comunei Dochia, județul Neamț; (iniţiator, primarul comunei Dochia,
Păduraru Constantin);
5. Proiect de hotărâre privind încheierea pe perioadă determinată a unui contract în
vederea asigurării serviciilor de salubrizare ale comunei Dochia, județul Neamț;
(iniţiator, primarul comunei Dochia, Păduraru Constantin);
6. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în cazul
prestațiilor de care beneficiază utilizatorii fără contract de prestări servicii de
salubrizare din comuna Dochia, județul Neamț; (iniţiator, primarul comunei Dochia,
Păduraru Constantin);
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul ”Reparații clădire dispensar uman comuna Dochia, județul Neamț”; (iniţiator,
primarul comunei Dochia, Păduraru Constantin);
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al
comunei Dochia, județul Neamț; (iniţiator, primarul comunei Dochia, Păduraru
Constantin);
OBSERVAŢII:

am constatat ca sunt în conformitate cu normele legale in vigoare drept
pentru care avizăm favorabil.
Membrii

comisiei :

ANIȚEI VASILE __________________
CEAUȘU VASILE_________________
CHIUARU VASILE________________
ROMÂNIA

JUDEŢUL NEAMŢ
Consiliul local al comunei Dochia
MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA
DIN DATA DE 19 AUGUST 2016
Din totalul de 11 consilieri în funcţie, au fost prezenţi 11 consilieri,
şedinţa fiind legal constituită. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele
hotărâri:
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 comuna Dochia,
Cristea Dumitriţa

