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Stimați cetățeni, 
 

Pe 27 septembrie 2020 cu o majoritate de voturi  ați ales ca eu să vă   reprezint interesele 

administrative din funcția de primar, pentru cel puțin următorii 4 ani. Am preluat această 

funcție în data de 27 octombrie 2020, în baza unui program electoral prezentat cetățenilor în 

campania electorală cu dorința și determinarea de a realiza proiectele promise. 

Principalele capitole prezentate cetățenilor în broșura electorală cu care am candidat au fost:  

1. ASIGURAREA TRANSPARENȚEI ÎNTREGII ACTIVITĂȚI A PRIMARIEI PRECUM ȘI A 

SERVICIILOR PUBLICE OFERITE, CU OCAZIA ADUNĂRILOR PUBLICE ORGANIZATE 

PERIODIC; 

2. ASFALTAREA ÎN INTEGRALITATE A DRUMURILOR DIN COMUNA DOCHIA – PROIECT 

DEJA DEPUS LA PNI ANGHEL SALIGNY; 

3. MODERNIZAREA ȘI DOTAREA PARCULUI PENTRU COPII PRIN FONDURI EUROPENE 

NERAMBURSABILE; 

4. EXTINDEREA REȚELEI DE APĂ ÎN SAT BĂLUȘEȘTI – PRIN MASTER PLANUL 

JUDEȚEAN DE MODERNIZARE APĂ-CANAL; 



5. EXTINDEREA REȚELEI DE CANALIZARE ȘI PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A 

ACESTEIA,PROIECT DEPUSPE PNI ANGHEL SALIGNY; 

6. ABSORBȚIA FONDURILOR GUVERNAMENTALE ȘI EUROPENE PENTRU ÎNFIINȚAREA 

REȚELEI DE GAZ LA NIVELUL COMUNEI,PROIECT ÎN DERULARE; 

7. CONSTRUIREA ȘI DOTAREA UNEI SĂLI DE SPORT PERFORMANTE PENTRU ELEVII 

COMUNEI DOCHIA,PROIECT DEPUS COFINANȚARE LA CNI ; 

8. ÎNFIINȚAREA UNUI MINI-TEREN DE FOTBAL CU GAZON SINTETIC ȘI NOCTURNĂ  

9. MONTAREA ÎN ÎNTREAGA COMUNĂ A UNUI SISTEM DE SUPRAVEGHERE VIDEO – 

PROIECT ÎN CURS DE IMPLEMENTARE 

10. ATRAGEREA ȘI ÎNCURAJAREA INVESTITORILOR PRIN CREAREA DE FACILITĂȚI 

SPRE DEZVOLTAREA ÎN DIFERITE DOMENII DE ACTIVITATE (FARMACEUTIC, 

VETERINAR,STOMATOLOGIC); 

11. ACHIZIȚIA UNUI AUTOCAMION ȘI A ECHIPAMENTELOR AFERENTE NECESAR 

DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR CURENTE LA NIVELUL COMUNEI – INCLUSIV 

DESZĂPEZIREA ȘI APLICAREA DE MATERIAL ANTIDERAPANT PE DRUMURILE 

COMUNALE; 

12. IMPLEMENTAREA UNEI STRATEGII PENTRU GESTIONAREA ZONELOR ÎN CARE SE 

DEPOZITEAZĂ GUNOIUL NECONTROLAT PE RAZA COMUNEI DOCHIA; 

13. ACHIZIȚIA UNEI AUTOSPECIALE DE DIMENSIUNI REDUSE PENTRU STINGERE A 

INCENDIILOR; 

14. INTREPRINDEREA DEMERSURILOR PENTRU COLECTARE SELECTIVA A 

DEȘEURILOR LA NIVELUL COMUNEI; 

15. ÎNFIINȚAREA UNUI COMPARTIMENT ÎN CADRUL APARATULUI DE SPECIALITATE 

AL PRIMARULUI COMUNEI DOCHIA AVÂND CA SCOP PROMOVAREA ȘI MENȚINEREA 

OBICEIURILOR/TRADIȚIILOR STRĂMOȘEȘTI PRIN FONDAREA UNUI ANSAMBLU POPULAR 

LA NIVELUL COMUNEI PRECUM ȘI A MUZEULUI SATULUI; 

16. ACCESAREA DE PROGRAME EDUCAȚIONALE PENTRU PREVENIREA ȘI 

COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR; 

17. DOTAREA SĂLILOR DE CLASĂ DIN CADRUL GĂDINIȚEI ȘI SCOLII DIN COMUNĂ CU 

APARATURĂ DE ULTIMĂ GENERAȚIE NECESARĂ DEZVOLTĂRII PROCESULUI EDUCATIV 

(VIDEO-PROIECTOARE, TABLE INTERACTIVE ELECTRONICE) 

18.INFIINȚAREA UNEI PIEȚE AGRO-ALIMENTARE DE DESFACERE PENTRU 

SUSȚINEREA PRODUCĂTORILOR LOCALI; 

19.DEZVOLTAREA RELAȚIILOR INTERNAȚIONALE PRIN ÎNFRĂȚIRI/PARTENERIATE 

CU ALTE COMUNE EUROPENE ȘI SCHIMBURI DE EXERIENȚĂ CU ACESTEA; 

20. EXTINDERE ȘI DOTAREA SPAȚIULUI UNDE FUNCȚIONEAZĂ SEDIUL PRIMĂRIEI 

PENTRU O MAI BUNĂ ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII APARATULUI DE SPECIALITATE; 

21. COLABORAREA CÂT MAI EFICIENTĂ CU CONSILIUL JUDEȚEAN NEAMȚ PENTRU 

DEZVOLTAREA LOCALĂ 

22. ABSORBȚIA ÎNTR-UN PROCENT CÂT MAI RIDICAT A FONDURILOR 

GUVERNAMENTALE, STRUCTURALE ȘI EUROPENE NERAMBURSABILE PENTRU 

DEZVOLTAREA ECONOMICO-SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A COMUNITĂȚII ÎN CARE CU TOȚII 

TRĂIM; 

 

Unele din aceste planuri asumate au fost abordate în primul an de mandat,  proiecte au fost 

demarate și se află în diferite stadii de implementare, altele se află în      lista sinteză de proiecte 

pentru care căutăm permanent surse de finanțare. 

Provocările din primul an de mandat au fost dificile din mai multe motive: 

Comuna Dochia  este rămasă în urmă cu multe reforme necesare dezvoltării, iar fondurile proprii pentru 

cofinanțarea proiectelor sunt foarte mici . 

Evoluția politică din ultimul an nu a asigurat un climat predictibil pentru administrație, iar 



evoluția pandemiei de COVID 19 a adus permanent provocări noi. 

Alături de Consiliul Local Dochia, cu care am o colaborare strânsă și corectă, bazată pe 

încredere reciprocă, am căutat permanent cele mai bune soluții la problemele cu care ne-am 

confruntat. 

Nu se poate realiza nimic spectaculos „peste noapte”, dar cu o abordare constructivă și cu 

decizii înțelepte putem pune bazele unei dezvoltări durabile, considerăm că suntem pe drumul bun. 

În acest sens vă aduc la cunoștință următorul ,,RAPORT DE ACTIVITATE  ANUAL, 

pentru a vă face public cât mai multe informații privind activitatea serviciilor primăriei, importante 

în funcționarea instituției , dar nu la fel de vizibile pentru cetățean. Preocuparea mea continuă este 

ca prin întreaga activitate a instituției să răspundem, în cele mai bune condiții, cerințelor sociale, să 

contribuim la dezvoltarea comunității pe toate nivelurile, să asigurăm respectarea ordinii publice, a 

drepturilor și libertăților cetăţenilor. 

 

Dezvoltarea comunei Dochia presupune înainte de toate rezolvarea problemelor infrastructurii, 

modernizarea drumurilor, asigurarea utilităților, salubrizare și alte probleme ale comunității ce intervin . 

 Economic, administratia publică trebuie să asigure în viitor dezvoltarea  comunei și îmbunătățirea 

situației sociale a locuitorilor. 

 În calitate de primar ales de dumneavoastră, doresc să vă asigur că voi identifica toate proiectele 

prioritare ale comunei și voi cauta să atrag fondurile necesare implementării acestor proiecte, întrucât cu 

toții ne dorim să se îmbogătească considerabil condițiile de viață ale locuitorilor acestei comune . 

Vă mulțumesc pentru suportul, înțelegerea, sfaturile și colaborarea pe care o am cu cetățenii ,cu  

instituțiile de pe raza comunei și vă asigur că într-un final rezultatele vor fi cele așteptate. 

 

                                                                   

 

Cu deosebit respect, 

Al dumneavoastră Primar, 

IULIAN –CORNEL  IACOB 

 

 

 

 

 

 

În spiritul transparenței și respectului față de cetățeni și principii care trebuie să guverneze administrația 

publică locală ,redau mai jos sintetic activitatea desfășurată în perioada octombrie  2020, februarie 2022 pe 

domenii de activitate .  



 

 

 

 

În acest raport de activitate veți găsi informații despre: 

 

1. Programul electoral 

2. Sinteza activității instituției în perioada octombrie 2020 – februarie 2022 pe 

compartimente 

3. Proiectele finanțate și stadiul acestora de realizare în anul ce urmează  
 

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

 

 

În perioada octombrie  2020 – februarie 2022 au existat un număr de  27 ședințe de consiliu 

local, în cadrul cărora au fost adoptate un număr de 113  hotărâri de consiliu, la inițiativa primarului. 

Au fost contrasemnate pentru legalitate un număr de 113 hotărâri, însoțite de rapoartele de 

specialitate și avizate de comisiile de specialitate ale Consiliului Local al comunei Dochia, pentru care 

s-au întocmit peste 14.650 de pagini de documente. 

Au existat un nr. de 368 de dispoziții  emise de primar, înregistrate în registre speciale și 

înaintate Instituției Prefectului- Județul Neamț pentru exercitarea controlului de legalitate. 

  Dezbaterile din ședințele Consiliului Local al comunei Dochia , precum și voturile 
exercitate de fiecare consilier au fost consemnate în procesele verbale, care au fost 
semnate de președintele de ședință și secretarul general.  
Au fost emise 368 dispoziții cu caracter normativ sau individual, dintre care 84 
dispoziții au fost emise până la sfârșitul anului 2020,238 dispozitii în anul 2021 și  46 
dispoziții au fost emise în anul 2022,până în luna februarie. 

Atribuții privind activitatea CONSILIULUI LOCAL DOCHIA  

Răspunde de organizarea și             desfășurarea  în bune  condiţii a şedinţelor comisiilor de specialitate și 

a şedinţelor Consiliului Local: 

 au fost convocate 27 ședințe de Consiliu Local, dintre care 19 ședințe ordinare și 8 
ședințe extraordinare, 

 au fost puse în dezbaterea Consiliului local 115  proiecte de hotărâre, dintre care 114 au 
fost inițiate de către primarul comunei, iar un proiect de hotărâre a fost inițiat  de un grup 
de consilieri locali, 

 au fost emise 113  hotărîri (13  hotărâri în anul 2020 și 84  în anul 2021 și 46  până în luna 
februarie 2022), adoptate după cum urmează: 

 113  proiecte au fost adoptate cu unanimitate de voturi, 
 

(1) Secretarul general al unităţii administrativ-teritoriale îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele 
atribuţii: 



    a) avizează proiectele de hotărâri şi contrasemnează pentru legalitate dispoziţiile primarului, respectiv 
ale preşedintelui consiliului judeţean, hotărârile consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean, după 
caz; 
    b) participă la şedinţele consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean; 
    c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, 
respectiv consiliul judeţean şi preşedintele acestuia, precum şi între aceştia şi prefect; 
    d) coordonează organizarea arhivei şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor 
primarului, respectiv a hotărârilor consiliului judeţean şi a dispoziţiilor preşedintelui consiliului judeţean; 
    e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a 
actelor prevăzute la lit. a); 
    f) asigură procedurile de convocare a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi efectuarea 
lucrărilor de secretariat, comunicarea ordinii de zi, întocmirea procesului-verbal al şedinţelor consiliului 
local, respectiv ale consiliului judeţean, şi redactarea hotărârilor consiliului local, respectiv ale consiliului 
judeţean; 
    g) asigură pregătirea lucrărilor supuse dezbaterii consiliului local, respectiv a consiliului judeţean, şi 
comisiilor de specialitate ale acestuia; 
    h) poate atesta, prin derogare de la prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la 
asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare, actul constitutiv şi statutul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară din care 
face parte unitatea administrativ-teritorială în cadrul căreia funcţionează; 
    i) poate propune primarului, respectiv preşedintelui consiliului judeţean înscrierea unor probleme în 
proiectul ordinii de zi a şedinţelor ordinare ale consiliului local, respectiv ale consiliului judeţean; 
    j) efectuează apelul nominal şi ţine evidenţa participării la şedinţele consiliului local, respectiv ale 
consiliului judeţean a consilierilor locali, respectiv a consilierilor judeţeni; 
    k) numără voturile şi consemnează rezultatul votării, pe care îl prezintă preşedintelui de şedinţă, 
respectiv preşedintelui consiliului judeţean sau, după caz, înlocuitorului de drept al acestuia; 
    l) informează preşedintele de şedinţă, respectiv preşedintele consiliului judeţean sau, după caz, 
înlocuitorul de drept al acestuia, cu privire la cvorumul şi la majoritatea necesare pentru adoptarea 
fiecărei hotărâri a consiliului local, respectiv a consiliului judeţean; 
    m) asigură întocmirea dosarelor de şedinţă, legarea, numerotarea paginilor, semnarea şi ştampilarea 
acestora; 
    n) urmăreşte ca la deliberarea şi adoptarea unor hotărâri ale consiliului local, respectiv ale consiliului 
judeţean să nu ia parte consilierii locali sau consilierii judeţeni care se încadrează în dispoziţiile art. 228 
alin. (2); informează preşedintele de şedinţă, sau, după caz, înlocuitorul de drept al acestuia cu privire la 
asemenea situaţii şi face cunoscute sancţiunile prevăzute de lege în asemenea cazuri; 
    o) certifică conformitatea copiei cu actele originale din arhiva unităţii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale; 
    p) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date prin acte administrative de consiliul local, de 
primar, de consiliul judeţean sau de preşedintele consiliului judeţean, după caz. 
    (2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţiile prevăzute la art. 147 alin. (1) şi (2) sau, după 
caz, la art. 186 alin. (1) şi (2), secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale 
îndeplineşte funcţia de ordonator principal de credite pentru activităţile curente. 
    (3) Secretarul general al comunei, al oraşului, al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ-
teritoriale a municipiului comunică o sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale camerei 
notarilor publici, precum şi oficiului de cadastru şi publicitate imobiliară, în a cărei circumscripţie 
teritorială defunctul a avut ultimul domiciliu: 



    a) în termen de 30 de zile de la data decesului unei persoane, în situaţia în care decesul a survenit în 
localitatea de domiciliu; 
    b) la data luării la cunoştinţă, în situaţia în care decesul a survenit pe raza altei unităţi administrativ-
teritoriale; 
    c) la data primirii sesizării de la oficiul teritorial, în a cărei rază de competenţă teritorială se află 
imobilele defuncţilor înscrişi în cărţi funciare înfiinţate ca urmare a finalizării înregistrării sistematice. 
    (4) Sesizarea prevăzută la alin. (3) cuprinde: 
    a) numele, prenumele şi codul numeric personal ale defunctului; 
    b) data decesului, în format zi, lună, an; 
    c) data naşterii, în format zi, lună, an; 
    d) ultimul domiciliu al defunctului; 
    e) bunurile mobile sau imobile ale defunctului înregistrate în evidenţele fiscale sau, după caz, în 
registrul agricol; 
    f) date despre eventualii succesibili, în format nume, prenume şi adresa la care se face citarea. 
    (5) Atribuţia prevăzută la alin. (3) poate fi delegată către una sau mai multe persoane care exercită 
atribuţii delegate de ofiţer de stare civilă, prin dispoziţia primarului la propunerea secretarului general al 
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
    (6) Primarul urmăreşte îndeplinirea acestei atribuţii de către secretarul general al comunei, al oraşului, 
al municipiului, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiului sau, după caz, de către 
ofiţerul de stare civilă delegat, în condiţiile alin. (5). 
    (7) Neîndeplinirea atribuţiei prevăzute la alin. (3) atrage sancţionarea disciplinară şi contravenţională a 
persoanei responsabile. 
    (8) Secretarii generali ai comunelor şi cei ai oraşelor unde nu funcţionează birouri ale notarilor publici 
îndeplinesc, la cererea părţilor, următoarele acte notariale: 
    a) legalizarea semnăturilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, în vederea acordării de către 
autorităţile administraţiei publice locale de la nivelul comunelor şi oraşelor a beneficiilor de asistenţă 
socială şi/sau serviciilor sociale; 
    b) legalizarea copiilor de pe înscrisurile prezentate de părţi, cu excepţia înscrisurilor sub semnătură 
privată. 

                                   ACHIZIȚII  PUBLICE 

 

1. COMPONENŢA Compartiment Achiziţii Publice – consilier achiziții publice, Alecsa Andrei  

 

 OBIECTUL DE ACTIVITATE-Activitatea Compartimentului Achiziţii Publice se desfăşoară în 

domeniul organizării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice în vederea atribuirii de 

contracte de furnizare, de servicii şi de lucrări.  

o Procesul de achiziţie publică reprezintă o succesiune de etape, după parcurgerea cărora se 

obţine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a 

atribuirii unui contract de achiziţie publică. Astfel în cadrul Compartimentului se întocmeşte 

documentaţia necesară demarării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, respectiv 

se întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord – cadru 

încheiat. În cadrul Compartimentului sunt îndeplinite atribuţii după cum urmează:  

- Asigură întocmirea documentaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor 

de achiziţii publice; 

- Asigură relaţionarea internă cu şefii ierarhici şi/sau cu celelalte compartimente din 

cadrul instituţiei şi relationarea externă cu autorităţi şi instituţii publice, în domeniul 

de activitate;  

- Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene;  



- Se elaborează şi se modifică/completează după caz, pe baza necesităţilor transmise 

de celelalte compartimente ale autorităţii, Programul Anual al Achiziţiilor în baza 

propunerilor compartimentelor de specialitate, ca instrument managerial pe baza 

căruia se planifică procesul de achizitie;  

- Asigură publicitatea procedurilor de achiziţii publice ;  

- Se întocmesc referate pentru numirea Comisiilor de evaluare şi a experţilor cooptaţi, 

după caz;   

- Se asigură organizarea procedurilor şi publicitatea acestora în conformitate cu 

prevederile legale;  

- Întocmeşte Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care 

procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă;  

- Întocmeşte Nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este 

cazul; 

- Asigură desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică (întocmeşte procesele verbale 

de deschidere, de negociere, intermediare de evaluare, rapoarte de atribuire/anulare, 

comunicarea rezultatelor procedurilor);  

- Asigură gestionarea procedurilor de achizitie publică prin licitaţie electronică în 

SEAP.  

- Participă ca membrii în comisiile de evaluare a ofertelor pentru achiziţii publice; 

- Transmite contractul de achiziţie semnat, împreună cu anexele acestuia către 

compartimentele de specialitate şi îl predă contractantului.;  

- Întocmeşte dosarul achiziţiei publice;  

 

SINTEZA ACTIVITĂŢII COMPARTIMENTULUI  aferent anului 2021 

 

o Prin achizitie directă, Compartimentul Achiziţii Publice în colaborare cu compartimentele 

de specialitate din cadrul Primariei Dochia, a dus la îndeplinire următoarele achiziții: 

- Lucrări de Reinființare pășune 11,80 ha, sola Movilă; 

- Realizare SF, SG, Doc. obec. ”Extindere rețea de canalizare, sat Dochia, comuna 

Dochia, judetul Neamț”; 

- Servicii de întocmire a Strategiei de dezvoltare locală; 

- Lucrări de ”Reabilitare parc comunal”; 

- Achiziție plante și arbuști ornamentali și materiale întreținere bănci parc comunal; 

- Organizarea evenimentului ”Ziua comunei Dochia ”; 

- Reparție drumuri sătești (scarificarea ,reprofilarea ,refacerea stratului cu sort de 

dimensiunea 16-31,3mm); 

- Realizarea documentațiilor cadastrale pe tronsoanele de drum propuse pentru 

asfaltare; 

- Achiziție materiale dotare SVSU; 

- Achiziție servicii de proiectare ,servicii de consultanță,studiu geotehnic,ș.a) pentr 

obiectivul  

 ”Amenajare teren de sport sintetic și achiziție de bunuri pentru imbunătățirea calității mediului în 

comuna Dochia ”; 

 Achiziție servicii de proiectare,studiu geotehnic ,expertiză tehnică pentru obiectivul 

 ”Extindere sediu primărie Corp B”; 

- Achiziție servicii supraveghere video stradală în comuna Dochia ; 

- Achiziție accesorii echipare Buldoexcavator (lamă de nivelare tocător de vegetație); 

- Servicii de cadastru sistematic ; 

- Reparații acoperiș dispensar uman în comuna Dochia;  

- Începere lucrări de reabilitare teren de fotbal în comuna Dochia; 

-Sprijin Școla Dochia (pentru realizare coș fum ,achiziție mobilier Grădiniță); 



-Achitarea salarii foști angajați /concediați (116.808lei); 

-Achitarea Împăduririi (aproximativ 97.000lei ).  

 

o Pentru buna funcţionare a Primăriei au fost achiziționate materiale de curăţenie, articole de 

birotică, de papetărie, lemne pentru foc, materiale pentru întreținere primărie.  

Privind:  Obiectivele în curs de realizare pentru anul 2022 

 

          În ceea ce privește obiectivele propuse spre îndeplinire la nivelul UAT Dochia pentru anul 2022, 

sunt prezentate după cum urmează: 

- Realizarea lucrării ”Amenajare teren sport cu gazon artificial”; 

- Finalizare lucrări de reabilitare a terenului de fotbal din comuna Dochia; 

- Realizare documentație pentru obiectivul ”Sală de sport școlară”;finanțat prin CNI 

- Achiziție container/ adăpost asistență socială; 

- Depunere documentație pentru obiectivul ”Modernizare drumuri sătești -asfaltare”; 

- Depunere documentație pentru obiectivul: ”Extindere canalizare în comuna Dochia”; 

- Realizare documentație pentru obiectivul: ”Rețea de alimentare cu gaz metan ”; 

- Realizarea lucrării de ”Extindere dispensar uman, în comuna Dochia”, prin înființarea unei farmacii 

dotate cu program prelungit și a unui cabinet stomatologic; 

- Organizarea evenimentului ”Ziua comunei Dochia”; 

- Reparație drumuri sătești ( scarificare, reprofilare); 

- Servicii de cadastru sistematic, continuarea cu altă fază a sectoarele necadastrate, altele decât cele 

din anul 2021; 

- Lucrări de igienizare a cimitirului, iluminat cu lămpi solare. 

În ceea ce privește organizarea evenimentului ”Ziua comunei Dochia ”,vom organiza un sondaj de 

opinie la nivelul comunei  ,pentru a vedea dacă acest eveniment v-a mai fi organizat sau nu, în anul 

2022. 

ACTIVITATEA  DE IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE 

Asigură colectarea impozitelor şi taxelor locale, constatarea şi verificarea materiei impozabile, 
impunerea tuturor contribuabililor persoane fizice şi juridice, urmărirea şi executarea silită a creanţelor 
bugetare, soluţionarea obiecţiunilor, cererilor şi petiţiilor legate de activitatea desfăşurată: In evidenta 

Primariei  s-au inregistrat la finalul anului 2021 un numar de 1690 contribuabili ,din care 1617  persoane 

fizice si 73 persoane juridice. 

In anul 2021 s-au lichidat un numar de 1139  pozitii ,iar un numar de 551 de pozitii au ramas 

ramășita ,în special amenzi,impozit teren extravilan ,intravilan,clădiri ,terenuri,amenzi,concesiuni, 

TMT,Salubrizare  ,PSI +protectie civilă + alte taxe . 

In anul 2021 ramășița se împarte astfel : 

Taxe si Impozite  Persoane Fizice  Persoane Juridice  Total 

CLADIRI 12.987 LEI 12.380 25.367 

TERENURI 23.004LEI - 23.004 

EXTRAVILAN 56.046LEI - 56.046 

AMENZI 45.137 - 45.137 

CONCESIUNI 4528 34 4562 

T.M.T. 46.066 9041 55.107 



SALUBRIZARE 40.947 - 40.947 

P.S.I.+PROT .CIV. 3991 - 3991 

ALTE TAXE 5756 138.159 143.915 

TOTAL 650.462 159.614 810.076 

 

TOTAL RAMĂȘIȚĂ  2021 =810.076 

 

                             

 În activitatea de încasare  a impozitelor și taxelor locale activitatea s-a desfășurat astfel : 

 Operarea în baza de date și stabilirea impozitelor și taxelor locale s-a facut conform declarațiilor 

depuse de contribuabili.  

 Verificarea și controlul exactității datelor înscrise în declaratii, in conformitate cu actele notariale 

sau contabile anexate . 

 Identificarea persoanelor fizice și juridice care posedă bunuri supuse impozitării,dar nedeclarate și 

interprinderea de acțiuni pentru intrarea acestora în legalitate . 

 Încasarea  sumelor datorate de contribuabili persoane fizice și juridice , calcularea și încasarea 

majorărilor pentru plățile efectuate dupa expirarea termenelor legale de plată. 

 Urmărirea permanentă a situației sumelor restante și luarea de măsuri legale ,de la caz la caz astfel; 

 S-au întocmit decizii de impunere  de plată la persoanele juridice și la persoanele fizice în numar de 

137, s-au întocmit un numar de 184 ,somații ,titluri executorii și propriri 93. 

 Urmărirea permanentă a amenzilor de circulație (verificare ,încasare ,debitare ). 

 S-au emis certificate și adeverințe fiscale în numar de 247 bucăți . 

 S-au înmatriculat și s-au radiat mijloace de transport conform actelor aduse de contribuabili, trimise 

de diverse unități de la care au fost procurate sau de la politia rutieră . 

 S-au întocmit borderouri de scădere pentru persoanele,veterani de razboi sau văduve ,cât și pentru 

bolnavi cu grad grav și accentuat de handicap. 

 Probleme în încasarea debitelor ,sunt la încasarea amenzilor și la încasarea persoanelor rău platnice 

,fără venituri sau venituri foarte mici . 

 S-au radiat un numar de 64 TMT 

 S-au înregistrat un numar de 83 TMT 

 S-au efectuat un numar de 16 INSPECȚII FISCALE 

 S-au efectuat un numar de 64  dosare la Judecatoria Neamt pentru înlocuire amenda cu mună în 

folosul comunității. 



COMPARTIMENT  CONTABILITATE FINANCIARĂ 

In baza prevederilor legii administrative publice locale art.155,alin(3),litera „a”din 
O.U.G.57/2019 si a celorlalte acte normative  in vigoare ,activitatea noastra a vizat cresterea 
permanenta a calitatii muncii si a urmarit instituirea unor modalitati de lucru in deplina 
concordanta cu legalitatea si cu eficienta 

Consiliul Local Dochia în anul 2021 a avut un buget initial în suma de 37825,00lei  la partea de 
venituri si la partea de cheltuieli, si un buget definitiv la sfarsit de an în suma de 34750,00lei. 

Exercitiul bugetar la sfarsitul anului 2021 se prezenta astfel: 

 Venituri totale 4575169,60lei 
 Cheltuieli totale 3879753,61lei cu un excedent de 1417829,22lei  

 Veniturile bugetului local s-au încasat în proportie de 94 %  

In ce privesc cheltuielile bugetului local in anul 2021 ,Primaria Comunei Dochia in calitate de 

ordonator de credite ,a asigurat finantarea in continuare pentru obiectivele de investitii ,in functie de 

fondurile avute si a asigurat fondurile necesare pentru buna functionare a institutiilor subordonate. 

Cheltuieli în anul 2021 au fost de 3879753,61lei repartizate astfel : 

 1.447.711,21 lei cheltuieli de personal  

 20000 lei cheltuieli bisericile din comuna  

 34.096 lei  alte cheltuieli ,A.C.O.R. 

 517807,30 lei cheltuieli de capital,sectiunea de dezvoltare  

 1.053.599,00 lei asistenta sociala ,ajutoare încalzire ,indemnizații persoane 

handicap  

SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU  SITUAȚII DE URGENȚĂ   

Activitati in scoala din comuna :”Prietenii pompierilor” ,  „Cu viata imi apar viata” si”  „Nu tremur la 

cutremur”. 

 Demersuri pentru avizarea SVSU , sector de competenta;  

 Dotarea seviciului de voluntariat;  

 Campania de prevenire a incendiilor la gospodarii și a miriștilor ; 

 Campania de prevenire SARS-COV 2; 

 Monitorizarea persoanelor izolate sau monitorizate;  

 Actualizarea planurilor de pregatire SVSU și angajați în instituție; 

 Trei incendii : 

 -o gospodărie  

 -coș de fum 

 -de stufăriț-lichidat cu voluntari din cadrul serviciului  

 Participarea la doua accidente rutiere prin apel la 112 ,cu buldoexcavatorul din dotare;  

 Diminuarea efectelor de inundație (decolmatare Balușești,copaci căzuți); 

 Distribuire pliante;  

 Elaborarea planului de deszăpezire 2020-2021; 

 Alte activități . 

                             REGISTRUL AGRICOL 

            Activitatea registrului agricol s-a concretizat prin: 

 

 S-au efectuat un numar de 50 contracte de arenda teren 

 S-au efectuat un numar de 30 contracte de comodat si schimb 

 

 S-au eliberat un numar de 10  atestate de producator conform Legii 145/2014 

 S-au intocmit un numar de 140 dosare privind vanzarea terenurilor extravilan conform Legii 

17/2014 

 S-au eliberat un numar de adeverinte de rol dupa cum urmeaza : 



 

 VMG ,periodic din  6 in 6 luni- 70 

 ASF ,periodic din 6 in 6 luni -60 

 Incalzirea populatiei -360 

 Pentru burse elevi - 60 

 Pentru tichete de gradinita -40 

 Pentru schimbare contracte E-ON-45 

 Pentru subventie motorina A.P.I.A-25 

 Pentru subventre teren agricol A.P.I.A -75 
 

 Pentru schimbare buletin -270 

 Pentru I.P.J Neamt-60 

 Pentru teren arendat-80 

 Alte activitati : 

 Dare de seama statistica -15 

 Teren inregistrari ,actualizare baza de date -280  
 S-a finalizat proiectul de amenajament pastoral 

o Activitatea la registrul agricol se efectueaza informatizat prin programul G.R.S.A 

(Registrul Agricol) 

COMPARTIMENTUL ASISTENȚĂ  SOCIALĂ  ȘI AUTORITATE TUTELARĂ 

Privind activitatea Compartimentului de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara in anul 2021. 

În ceea ce priveste activitatea  compartimentului în cursul anului 2021, s-au desfășurat următoarele 

activitati:  

 Alocații de stat 

 Indemnizatia/stimulent pentru cresterea copilului  

 Asistenti  personali 

 Indemnizatii pentru persoanele cu handicap grav  

 Anchete sociale 

 Ajutor social 

 Ajutor pentru incalzirea locuintei 

 Alocatii  pentru sustinerea familiei  

 Stimulent educational  

 Distribuire  produse alimentare si de igiena , POAD 

In anul 2021 s-au depus: 

 42 cereri pentru acordarea alocatiei de stat care se acorda in baza Legii nr. 61/1993 . 

 Pentru acordarea indemnizatiei / stimulentului pentru cresterea copilului s-au depus un total de 

24 dosare 

 in baza Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

au fost in plata  la finele anului 2021 , un numar de 34  dosare , dintre care  14 asistenti 

personali angajati si 20 indemnizatii lunare.  

 15 dosare in vederea acordarii alocatiei pentru sustinerea familiei  

 0 dosare in vederea acordarii ajutorului social  

 305 dosare in vederea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuintei cu  combustibili solizi 



 

S-au efectuat un numar de 1266 anchete sociale , din care: un numar de 5 pentru Comisia pentru 

Protectia Copilului in vederea incadrarii persoanei intr-un grad de handicap, respectiv reevaluarea 

gradului de handicap;  39 anchete sociale  pentru Serviciul Evaluare personae adulte cu handicap ;  27 

anchete sociale realizate la solicitarile  respective sesizarile facute de catre DGASPC Neamt; 

14 anchete sociale  realizare la solicitarea Judecatoriei Piatra Neamt  pentru solutionarea dosarelor 

aflte pe rol; 94 anchete  sociale  pentru acordarea de burse scolare, respective Bani de liceu pentru 

elevii  cu o situatie economico-financiara precara; 50 anchete sociale efectuate pentru familiile 

beneficiare de ASF si VMG , in vederea acordarii, mentinerii , modificarii sau incetarea dreptuului sau 

dupa caz propunerea de recuperare a sumei incasate necuvenit la drepturile de asistenta sociala  ; 37 

anchete sociale la solicitarea diverselor institutii si persoane fizice și  960 anchete sociale au fost 

intocmite in cadrul P.O.A.D.  

Alte activitati:  

 S-au eliberat un numar de 16 adeverinte in vederea confirmarii ca persoana este beneficiara de 

ajutor social pentru spitalizare, medic de familie, pentru obtinerea certificatului constatator a 

capacitatii de munca ;  

 S-au intocmit si transmis situatiile lunare / trimestriale/ semestriale  pentru institutiile 

colaboratoare A.J.P.I.S.,  I.T.M., A.J.O.F.M., D.G.A.S.P.C. Neamt  si Institutia Prefectului 

Neamt; 

 Distribuit carduri  batrani in cadrul Programului ,, Masa Calda,, 

 Au fost derulate mai multe actiuni de intrajutorare a copiilor proveniti din familii defavorizate 

prin daruirea de alimente / dulciuri , imbracaminte , incaltaminte, cadouri  si  ghiozdane 

echipate cu rechite scolare . Persoanelor imobilizate la pat li s-au oferit produse de igiena si 

pampers. Batranilor singuri li s-au oferit alimente de baza  dar si specifice Sarbatorilor Pascale 

si Craciun . Toate acestea au fost posibile prin   incheierea  de Protocoale  de Colaborare cu 

diverse ONG-uri .   

ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ 

Anul trecut, compartimentul de asistență medicală comunitară, a urmărit starea de sănătate a 

populației prin vizitarea la domiciliu a bolnavilor cronici,lăuzelor,nou nascuților,copiilor și adulților cu 

diverse afecțiuni ,vârstnicilor imobilizați și a celor sănătoși ,toate acestea insumând un număr de 1157 

de servicii medicale. Același compartiment a organizat campanii de vaccinare anti cov 19 la nivelul 

UAT Dochia si a susținut vaccinarea copiilor conform calendarului de vaccinare aprobat de MS pe 

anul 2021.S-au organizat și campanii de infomare pe diverse teme, și s-a acordat asistență medicală în 

diverse ocazii(caniculă, examene școalare etc,) S-au luat în evidenţă familiile cu risc medico-social, în 

special s-a urmărit evoluţia acestora, în timp, încercând pe cât posibil implicarea prin acţiuni de 

educaţie sanitară, îndrumarea spre cabinetele medicilor de familie și a medicilor specialist, consilierea 

gravidelor, promovarea alăptării , informarea persoanelor despre planificarea familială şi contracepţie; 

Sprijinirea femeilor cu diverse probleme de sănătate   în accesul la structurile de care au avut 

nevoie; 

Educarea mamei privind îngrijirea nou-născutului (igienă, alimentaţie, semne de boală) şi 

practici corecte de nutriţie; 

Identificarea familiilor cu risc crescut de îmbolnăvire din cadrul comunităţii: TBC, ANEMIE, 

PARAZITOZE,BOLI CR. 



 

Mobilizarea mamelor pentru imunizarea copiilor  specifice vârstelor (0-1 ani, 1-5 ani,  5-18 

ani); 

Vizitarea la domiciliu a lăuzelor, recomandând măsurile necesare de protecţie a sănătăţii 

mamei şi nou-născutului; 

  Semnalarea cazurile suspecte de boli transmisibile medicului de familie, constatate cu ocazia 

activităţii în teren; 

Preluarea din maternitate şi supravegherea activă a nou-născuţilor a căror mame nu sunt pe 

listele medicilor de familie; 

Supravegherea în mod activ a stării de sănătate a sugarului , prematurului ,copilului mic 

,măsurarea și cântărirea cestora  

 Vizitarea sugarilor cu risc medico-social trataţi la domiciliu şi urmărirea aplicării măsurilor 

terapeutice recomandate de medic. 

Identificarea şi consilierea femeilor de vârstă fertilă despre planificarea familială, contracepţie; 

Efectuarea educaţiei pentru un stil de viaţă sănătos. 

Efectuarea de triaje la școala din comunitate dupa fiecare vacanță sau ori de câte ori este 

nevoie și efectuarea de acțiuni de educație sanitară lunare pe diverse teme specifice vârstei și 

calendarului național a campaniilor IEC   

Servicii medicale comunitare asigurate persoanelor vârstnice la domiciliu sunt: 

 

Servicii socio-medicale privind în principal ajutorul pentru realizarea igienei personale, 

readaptarea capacităţilor fizice şi psihice, adaptarea locuinţei la nevoile persoanei vârstnice, şi 

antrenarea la activităţi economice, sociale şi culturale, precum şi îngrijirea temporară în centre de zi, 

aziluri, sau alte centre specializate; 

Servicii sociale privind prevenirea marginalizării sociale, şi sprijinirea pentru reintegrarea 

socială, consiliere. 

Asigurarea îngrijirii la domiciliu a persoanelor vârstnice aflate în situaţia de  dependenţă  

socio-medicală, stabilită potrivit grilei naţionale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice. 

Servicii medicale sub forma îngrijirilor medicale la domiciliu, administrare de medicamente la 

indicația medicului de familie s au a unor specialiști ,activitate medicală curativă ,etc   

 COMPARTIMENT CULTURĂ - BIBLIOTECĂ   

               O parte importantă a vieții sociale o reprezintă cultura. 

Activitatea pe anul 2021 al Bibliotecii Comunale “Nicolae Ciobanu”Dochia. 

      Anul 2021 a reprezentat un an plin de evenimente culturale ce au adus un aport deosebit pentru 

comunitatea noastra.  

”Ziua Comunei Dochia” eveniment ce s-a desfasurat în perioada 24-25 iulie 2022 a încercat și cred că 

a și reușit să adune oportunitati de dezvoltare rurală si comunitară. Tot în cadrul acestui eveniment a 

fost organizat și un moment de recunostiinta  pentru familiile care au implinit frumoasa varsta de 50 de 

casatorie, varsta de aur a vietii de familie. 

Biblioteca Comunala Dochia a organizat o serie de evenimente culturale inchinate marilor poeti si 

prozatori ai literarurii romana si nu numai. 



 

 -15 Ianuarie –Eminescu si poezia 

 Moment de recital al elevilor din Scoala Dochia. 

 -24 Ianuarie – sărbătorirea Unirii Principatelor Române 

 Activitate dedicată acestei sărbători în care s-au recitat poezii, s-au cântat cântece patriotice, 

copiii au primit produse tradiționale și au prins o horă . 

 -30 Ianuarie –I.L.Caragiale –Momente 

 -8 Martie -ziua închinată mamei 

 -7Aprilie  -Ziua Mondială a Sănătății 

 De vorbă cu prietenii stomatologi. 

 Cum ne spălăm corect pe dinți? 

 -21 Mai –Ziua Bibliotecarului 

 -1Iunie –Ziua Eroilor 

 Eveniment ce a avut ca temă  sacrificiul eroilor locali pe fronturile din Rusia 

 -8-17 Iulie –Ateliere de vara  “ȘOTRON” 

 Un grup de 14 copii din comunitate au participat la atelierele de vară organizate de bibliotecă 

împreună cu compartimentele de mediu, asistență socială și protecție civilă, unde copii au 

învatat cum să ne protejam mediul înconjurator, cum să apărăm casa de incendii și inundații, 

precum și împărțirea unor pliante prin comunitate cu ajutorul cărora oamenii au înteles 

importanța și rolul implicării acestor informații. 

 -26-27 Iulie –”Ziua Comunei Dochia” 

 -1 Decembrie –”Ziua Națională a Romaniei” 

 -22 Decembrie –Program de Colinde “IATA VIN COLINDATORII” 

 In cadrul acestui eveniment închinat sărbătorilor de iarna , elevii Scolii Dochia au prezentat un 

colaj de colinde . 

COMPARTIMENT  PROTECȚIA MEDIULUI 

          Pe lângă obișnuitele lucrări de salubrizare, administrare și întreținere a spațiului verde și 

copacilor de pe domeniul public, s-au desfășurat și acțiuni specifice, cum ar fi: 

 pentru sensibilizarea, conştientizarea, şi educarea cetăţenilor s-au realizat campanii de 

informare cu privire la importanţa  Colectării selective,  

 în acelaşi timp oferindu-se materiale tipărite, afişe şi pliante cu obligaţiile şi 

responsabilităţile cetăţenilor ; 

 au fost realizate campanii de colectare deşeuri pe toata perioada anului. 

 au fost depuse la groapa de gunoi Girov 257 tone deseuri . 

 a fost implementat serviciul de colectare selectiva a deşeurilor; 

 a fost ţinută evidența situatiilor lunare privind cantităţile deşeurilor municipale colectate 

de pe raza Comunei Dochia si de catre S.C. AGMADY S.R.L. 

 am colaborat cu Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, comisarii Gărzii de Mediu, 

ai Apelor Romane,  pe probleme de mediu; 

 au fost tansmise şi introduse datele statistice în patforma electronica a Institutului 

Naţional de Statistică, date cu privire la cheltuielile pentru protecţia mediului  

 a fost transmis către Garda de Mediu Neamt  şi Agenţia Naţională a Fondului de Mediu 

modul de îndeplinire a obiectivului anual de reducere a cantităţilor de deşeuri municipale  

eliminate prin depozitare; 



 

 au fost verificate şi implementate acţiuni corective în cadrul proceselor care se aplică în 

acest compartiment – Mediu. 

                   COMPARTIMENT  STARE CIVILĂ  ȘI RESURSE UMANE 

   În anul 2021 s-au inregistrat un numar de  282 acte și fapte de Stare Civila astfel: 

 - Certificate de nastere eliberate - 22 

 - Certificate de casatorie eliberate - 21 

 - Certificate de deces eliberate - 53  

 - Extrase multilingve de căsătorie eliberate - 2 

 - Acte de nastere înregistrate - 3  

 - Acte de nastere rectificate - 1 

 - Acte de casatorie înregistrate - 17 

 - Acte de casatorie rectificate - 1 

 - Acte de deces înregistrate - 43 

 - Acte de deces rectificate - 1 

 - S-au operat un numar de  118 mentiuni  pe actele de stare civila .  

   În această perioadă s-a verificat activitatea de stare civilă de către personalul responsabil în acest 

domeniu, din cadrul Directiei Judetene de Evidentă a Persoanelor Neamț și nu au fost consemnate 

erori sau încălcări ale legii pe aceasta linie. 

    Dezbateri succesorale: 

 s-au eliberat un nr. de 128 formulare Anexa 24 pentru Camera Notarilor Publici Bacău si 

cetateni; 

Lunar , pentru trei perioade ale lunii (01-10, 11-20, 21-31 ) s-au înaintat la SPCLEP Piatra –

Neamt , buletinele persoanelor decedate; 

La Directia Judeteana de Statistică Neamt, lunar s-au  înaintat buletine statistice; 

    Tot lunar s-au  transmis comunicări pentru decedați la DGASPC Neamt și AJPIS Neamț; 

La Camera Notarilor Publici Bacău  s-a transmis lunar Anexa 24 cu bunuri; 

La cererea diferitelor instituții publice s-au eliberat  extrase pentru uz oficial de pe actele de  

nastere, de căsătorie  sau  de deces  . 

 

       COMPARTIMENT URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI                                       

Pe linie de urbanism in anul 2021, s-au eliberat un numar de: 
 

 Certificate de urbanism-16 
 Autorizatii de construire 15  
 S-au efectuat un numar de 9 receptii finale . 
 Anexa 152 (OCPI)-10 
 A.C. branșamente -31 
 Alte instituții -15 
 Raport de specialitate spre dezbatere în ședința de Consiliu Local Dochia -25  

 

           
 
         PRIMAR,                                                             Întocmit, 

IULIAN  CORNEL  IACOB                                 Consilier Primar  

                                                                             RENATA   STOIAN                                                                                                           


