
 

 
HOTĂRÂREA nr. 15  din 09 martie 2017 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, după modificarea 
TVA-ului, pentru obiectivul de investiție ”REȚEA DE CANALIZARE ȘI STAȚIE 
EPURARE A APELOR UZATE DIN COMUNA DOCHIA, JUDEȚUL NEAMȚ” 

 
   
              Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință 
extraordinară în data de 09 martie 2017 
         Având în vedere proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia, județul Neamț și          
 luând în discuţie adresa nr. 1584/11.01.2016 a Ministerului Dezvoltării regionale a 
Administrației Publice - Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură, referatul de 
specialitate nr.1155/03.03.2017 a Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia și devizul general privind 
cheltuielile necesare rest de executat obiectivul de investiție ”Rețea de canalizare și stație de 
epurare a apelor uzate din comuna Dochia, județul Neamț” actualizat ; 
 În baza Legii nr. 227/2015, privind Codul fiscal; O.U.G. nr. 28/2013 și a Normelor 
metodologice  pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea 
Programului național de dezvoltare locală, cu modificările și completările ulterioare; 

In temeiul  art. 36, alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. c), art. 45, alin. (1), 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 actualizați după modificarea TVA-ului  
(conform Legii nr. 227/2015 de la 20% la 19%) , pentru obiectivul de investiții ”Rețea de 
canalizare și stație de epurare a apelor uzate din comuna Dochia, județul Neamț” după cum 
urmează:  

- valoarea totală a investiției este de 3.044.516,07 lei, fără  TVA 
       -    rest de executat cu cota de TVA 19% este de 1.831.090,00 din care TVA 292.359 lei   
   Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Dochia 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. 

 

 
         Preşedintele de şedinţă     Contrasemnează pentru legalitate, 

             Ceaușu Vasile                        Secretar,  
                     Căpitanu Constantin 

 
 
Hotărârea a fost adoptată cu   8  voturi „pentru”, 0  voturi „împotrivă” şi 0  ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri 
locali în funcţie şi  8   consilieri prezenţi. 

 

 

  R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA nr.  16 /09 martie 2017 
privind aprobarea realizării investiţiei – „REABILITARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA 

GIMNAZIALĂ NR.1 , COMUNA DOCHIA, JUDEŢUL NEAMȚ” 
 

  Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamţ întrunit în şedinţă extraordinară, în data 
de 09 martie 2017,            Având în vedere: 
 - expunerea de motive nr.1196 din 06.03.2017 privind necesitatea adoptării 
proiectului de hotărâre prezentată de către dl. primar al Comunei Dochia; 
 - raportul de specialitate nr. 1210 din data de 06.03.2017 întocmit de 
Compartimentul achizitii publice; 

- prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea structurii devizului 
general si a metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii 
si lucrari de interventii. 

- prevederile art. 46 alin. (3) din Legea nr 273/2006 - privind finanţele  
publice locale, actualizată; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) litera "d" şi art. 45 alin. (1) din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
        Art. 1 Se aprobă realizarea investiţiei „REABILITARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ NR.1 , COMUNA DOCHIA, JUDEŢUL NEAMȚ” 

care este oportună și necesară pentru obținerea autorizațiilor de funcționare . 
     Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „REABILITARE ȘI EXTINDERE 
ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 , COMUNA DOCHIA, JUDEŢUL NEAMȚ”          
        TOTAL GENERAL CU TVA                    1.239.404,21 LEI 
                    din care  
                   buget de stat,                          1.197.675,05  LEI 
                   buget local ,                                  41.729,16  LEI 
 
 Art. 3 Se confirmă că valoarea  lucrărilor  de cofinantare vor fi prevăzute  în bugetul 
local pe perioada de realizare a investiţiei. 
 Art. 4 Cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei se vor asigura de către 
Consiliul local din venituri proprii ale bugetului local pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la 
data la care investiţia va fi dată în exploatare. 
 Art. 5 Investiţia prevăzută la art. 1 face parte din Strategia de Dezvoltare locală a 
comunei Dochia pentru perioada 2014-2020. 
 Art. 6 Se confirmă că lucrările prevăzute ,se execută la imobile,care fac  parte din 
inventarul domeniului public al comunei. 
 Art. 7 Se confirmă că valorile neeligibile ale proiectelor vor fi suportate din bugetul 
local al comunei. 

Art. 8 Se numeşte reprezentant legal de proiect Primarul comunei Dochia. 
 Art. 9 Primarul comunei şi Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Dochia vor lua măsurile necesare şi vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 10 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - județul Neamț,  
instituțiilor și autorităților interesate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului. 
 

Preşedintele de şedinţă                 Contrasemnează pentru legalitate, Secretar, 

             Ceaușu Vasile              Căpitanu Constantin                     
                      

 
Hotărârea a fost adoptată cu   8  voturi „pentru”,  0  voturi „împotrivă” şi  0  ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri 
locali în funcţie şi   8  consilieri prezenţi. 

 

  R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 



  HOTĂRÂREA nr. 17 din 09.03.2017 
privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie 

„REABILITARE ȘI EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 , COMUNA 
DOCHIA, JUDEŢUL NEAMȚ”  

Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamţ 
Întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 09martie 2017 
Având în vedere prevederile: 
a) art. 36 alin.(1), alin.(2), lit. „b” coroborate cu alin.(4) lit. “a” şi ”d” din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
c) art. 7 alin.(1) lit.c) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art.5 lit.e), art.6 alin.(4) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 cu 
modificări; 
Luând act de: 
a) expunerea de motive a primarului comunei Dochia, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrat sub nr. 1197 din 06.03.2017; 
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dochia, înregistrat sub nr. 1172din 03.03.2017; 
În temeiul prevederilor 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, 

HOTĂRĂȘTE 
 
Art.1 – Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii „REABILITARE 
ȘI EXTINDERE ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 , COMUNA DOCHIA, JUDEŢUL 
NEAMȚ”  cu suma de 41.729,16 LEI cu TVA, pentru plata unor cheltuieli care nu 
se finanţează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi 
amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor 
de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau 
audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de 
avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, 
cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, 
cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. 
Art.2. Primarul comunei Dochia va duce la indeplinire prevederile prezentei 
hotărâri; 
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,                                    Contrasemnează pentru legalitate, 
      Ceaușu Vasile                                       Secretar, Căpitanu Constantin 

  
 
Hotărârea a fost adoptată cu  8 voturi „pentru”,  0 voturi „împotrivă” şi  0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri  
locali în funcţie şi 8 consilieri prezenţi 

 
 
 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 



 
                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 

HOTĂRÂREA nr.   18 /09 martie 2017 
privind aprobarea realizării investiţiei – „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE 

ILUMINAT PUBLIC ÎN  COMUNA DOCHIA, JUDEŢUL NEAMȚ” 
 

     Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamţ întrunit în şedinţă extraordinară, în data 
de 09 martie 2017,       Având în vedere: 
 - expunerea de motive nr. 1154 din data de 03.03.2017 privind necesitatea adoptării 
proiectului de hotărâre prezentată de către dl. primar al Comunei Dochia; 
 - raportul de specialitate nr. 1190 din data de 06.03.2017 întocmit de 
Compartimentul achizitii publice; 

- prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea structurii devizului 
general si a metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii 
si lucrari de interventii. 

- prevederile art. 46 alin. (3) din Legea nr 273/2006 - privind finanţele  
publice locale, actualizată; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) litera "d" şi art. 45 alin. (1) din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 
     Art. 1 Aprobă realizarea investiţiei „MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT 
PUBLIC ÎN  COMUNA DOCHIA, JUDEŢUL NEAMȚ”care este oportună și necesară pentru 
reducerea costurilor specifice   . 
     Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „MODERNIZAREA 
SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN  COMUNA DOCHIA, JUDEŢUL NEAMȚ”  
         Valoarea totală ,inclusiv TVA         521.312,42 
                      buget de stat                      498.465,85 
                      buget local                            22.846,57 
 Art. 3 Se confirmă că valoarea  lucrărilor  de cofinantare vor fi prevăzute  în bugetul 
local pe perioada de realizare a investiţiei. 
 Art. 4 Cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei se vor asigura de către 
Consiliul local din venituri proprii ale bugetului local pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la 
data la care investiţia va fi dată în exploatare. 
 Art. 5 Investiţia prevăzută la art. 1 face parte din Strategia de Dezvoltare locală a 
comunei Dochia pentru perioada 2014-2020. 
 Art. 6 Se confirmă că lucrările prevăzute ,se execută la imobile,care fac  parte din 
inventarul domeniului public al comunei. 
 Art. 7 Se confirmă că valorile neeligibile ale proiectelor vor fi suportate din bugetul 
local al comunei. 

Art. 8 Se numeşte reprezentant legal de proiect Primarul comunei Dochia. 
 Art. 9 Primarul comunei şi Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Dochia vor lua măsurile necesare şi vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 Art. 10 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - județul Neamț,  
instituțiilor și autorităților interesate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului. 
 

Preşedintele de şedinţă                                            Contrasemnează pentru legalitate, Secretar, 

             Ceaușu Vasile                                 Căpitanu Constantin                     
                      

 
Hotărârea a fost adoptată cu  8 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi  0 ”abţineri” dintr-un total de 11  consilieri 
locali în funcţie şi 8 consilieri prezenţi. 

 

  R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 



 

  HOTĂRÂREA nr. 19 din 09.03.2017 
privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie 

„MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN  COMUNA DOCHIA, 
JUDEŢUL NEAMȚ” 

Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamţ 
Întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 09martie 2017 
Având în vedere prevederile: 
a) art. 36 alin.(1), alin.(2), lit. „b” coroborate cu alin.(4) lit. “a” şi ”d” din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
c) art. 7 alin.(1) lit.m) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de 
Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare; 
d) art.5 lit.e), art.6 alin.(4) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 cu 
modificări; 
Luând act de: 
a) expunerea de motive a primarului comunei Dochia, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrat sub nr. 1153din 03.03.2017; 
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dochia, înregistrat sub nr. 1190din 06.03.2017; 
În temeiul prevederilor 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, 

HOTĂRĂȘTE 
 
Art.1 – Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii 
„MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC ÎN  COMUNA DOCHIA, 
JUDEŢUL NEAMȚ”  cu suma de 22.846,57 LEI cu TVA, pentru plata unor 
cheltuieli care nu se finanţează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru 
obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare 
a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele 
tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea 
de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active 
necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri 
credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. 
Art.2. Primarul comunei Dochia va duce la indeplinire prevederile prezentei 
hotărâri; 
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,                                    Contrasemnează pentru legalitate, 
      Ceaușu Vasile                                       Secretar, Căpitanu Constantin 

  
 
Hotărârea a fost adoptată cu  8 voturi „pentru”,  0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri  
locali în funcţie şi 8 consilieri prezenţi 

 
 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 



 

 
HOTĂRÂRE  

nr.20 din 17 martie 2017 
    privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al comunei Dochia 

pentru perioada martie – mai 2017 
 
 

Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în şedinţă ordinară  
în data de 17 martie 2017, 

Conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 199/1997, pentru ratificarea Cartei europene 

a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985 

               Luând în discuţie proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia privind 
alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local Dochia și referatul de specialitate 
nr1339din 14.03.2017 întocmit de secretarul comunei Dochia; 
               În baza prevederilor O.G. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului-Cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale; Legea nr.393/2004, privind Statutul aleşilor locali; 
Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;  
               În temeiul art. 35 alin. (1), art.45 alin. (1), art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea 
nr.215/2001, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, emite 
prezenta:  
 
 

HOTĂRÂRE 
 
 

ART.1. Se aprobă numirea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local Dochia în persoana dlui 
consilier local Chiuaru Vasile, pentru perioada martie – mai 2017. 
  
ART.2.  Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează dl consilier local Chiuaru 
Vasile. 
                                                             
ART.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ şi consilierilor 
locali ai comunei Dochia, prin grija secretarului comunei Dochia. 
 
 
 
 
 
    Președinte  de ședință                                                    Contrasemnează pentru legalitate,            
    Chiuaru Vasile                                                                                      Secretar, 
                                              Căpitanu Constantin 

        
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  9 voturi „pentru”,   0 voturi „împotrivă” şi   0 ”abţineri” dintr-un total de  11 consilieri  
locali în funcţie şi   9 consilieri prezenţi 

 

 R O M Â N I A  

 JUDEŢUL NEAMŢ  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 



 
     HOTĂRÂREA nr. 21 din 17 martie 2017 

privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al 
comunei Dochia, județul Neamț 

 
 

  Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de, 17 martie 2017 
                Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l 
Păduraru Constantin privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul 
administrativ al comunei Dochia, precum şi referatul nr. 1338 din 14.03.2017 întocmit de şeful 
Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Dochia; 
                 Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică, disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, precum şi comisia buget-finanţe din cadrul Consiliului Local al comunei 
Dochia,  
               În baza Ordinului MAI nr.132/2007-pentru aprobarea Metodologiei de elaborare a 
Planului de analiză şi acoperire a riscurilor şi a Structurii-cadru a Planului de analiză şi acoperire 
a riscurilor; Legii nr.52/2003-privind transparenta decizionala in administratia publica;  

În temeiul art.36 alin.(6) lit.”a”, pct.8 art. 45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aprobă Planul de analiză şi acoperire a riscurilor pe teritoriul administrativ al comunei 
Dochia, conform Anexei nr.1, anexă ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia şi 
şeful Serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Dochia. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, instituţiilor şi autorităţilor 
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

Dochia, 17  martie 2017 

 

 

 

          Preşedinte de şedinţă,                                                     Contrasemnează pentru legalitate, 
              Chiuaru Vasile                                                              Secretar- Căpitanu Constantin 

 
 
 
 
 
 
 

Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi „pentru”,0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri locali în funcţie şi  
9 consilieri prezenţi. 

 
 
 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 



    

                     HOTĂRÂRE  nr. 22 /17.03.2017 
privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”  
 

Consiliul local al comunei Dochia; 
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 
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, modificată 
prin H.G. nr.742/2014; 

Examinând expunerea de motive nr.1315   /2017 a secretarului comunei Dochia ,Căpitanu Constantin; 
Văzând adresa nr. 1257 din 08.03.2017 a ADI ”Aqua Neamț”, H.C.L. al Comunei Rediu nr.17/28.02.2017, 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  aderarea comunei Rediu  la   Asociaţia  de   Dezvoltare   Intercomunitară   ”AQUA NEAMŢ”  
             (2) Se aproba majorarea patrimoniului initial al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT , la 

suma de 28.500 lei. 
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 alcomunei 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. Păduraru Constantin, reprezentant al comunei Dochia, cetăţean român, născut la data de 
25.03.1967. , domiciliat în Dochia, posesor al B.I. / C.I. seria  NT, nr. 757031, eliberat(ă) de SPCLEP Piatra Neamț 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 autorităţilor şi persoanelor 
interesate. 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                             Contrasemnează pentru legalitate, 
  Chiuaru Vasile                              Secretar, Căpitanu Constantin 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri locali în funcţie 
şi  9 consilieri prezenţi. 

 
 
 
 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 



 

 
HOTĂRÂRE  nr.  23 din 17.03.2017 

privind atestarea apartenenței  la domeniul privat al comunei Dochia a unui 
teren intravilan  cvartal 39 , parcela 876, în suprafaţa de 2114,00 mp 

  
          Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamţ 
          Întrunit în şedinţă ordinară, în data de 17 martie 2017, 

Luând în considerare expunerea de motive nr.1320 din 13.03.2017 , 
înaintată 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. 1317 din 13.03.2017, înaintat de Compartimentul 
urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al primarului. 

Având avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei 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, 
 

H O T Ă R Ă Ș T E : 
 

 Art. 1  Se atestă apartenenţa la domeniul privat al comunei Dochia a următoarei 
suprafeţe de teren: teren intravilan  cvartal 39 , parcela 876, în suprafaţa de 
2114,00 mp, cu vecinii:    
     N – def. Măriuț Gheorghe; 

            S – Mitrea Ion ,Grădinaru V. Vasile ,Dîncă Ion  
            V – def. Gabor Ghe Petru, Gabor P. Petru 

            E – drum comunal 109.  

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,                              Contrasemnează pentru legalitate, 
                                                                    Secretar, Căpitanu Constantin  

          Chiuaru Vasile 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  9  voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi  0 ”abţineri” dintr-un total de 11     
consilieri locali în funcţie şi 9 consilieri prezenţi 

 
 
 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 



 
HOTĂRÂRE nr.24 /23.03.2017 

privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului comunei Dochia rezultat la 
încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2016 

 
 

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință extraordinară 
în data de 23.03.2017  

Examinând  expunerea de motive a primarului comunei Dochia nr.1507 din 21.03.2017  
, referatul de specialitate nr. 1506 din 20.03.2017  întocmite de inspector contabil Pantaziu 
Elena; 

           Având în vedere dispoziţiile art. 58 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.52/2003-privind 
transparenţa decizională în administraţia publică locală; 

       In temeiul art. 45 și art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art. 1 Se aprobă utilizarea sumei de 402.922,46 lei, din excedentul bugetului local al 
comunei Dochia pe anul 2016, pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 
2017; 

Art.2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul și 
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al comunei Dochia 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale. 

 

 

 

 

Președinte de ședinţă        Contrasemnează pentru legalitate 
 Chiuaru Vasile           Secretar comuna 
                      Căpitanu Constantin  
 
 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi  0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri 
locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 



                     HOTĂRÂRE  nr.25 /23.03.2017 
privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2017 

  
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 23 MARTIE 2017, 
               Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l 
Păduraru Constantin  privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2017,  
               Având în vedere referatul de specialitate nr.1518din 21.03.2017întocmit de inspector 
contabil Pantaziu Elena, Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr. 49 din 28.02.2017  privind 
repartizarea pe unităţi-administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale 
bugetului de stat, pentru anul 2017 şi estimărilor pentru anii 2018-2020; adresa A.J.F.P. Neamţ 
nr. 4853/24.02.2017 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea 
bugetelor locale şi sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2017 şi estimările pentru perioada 2018-2020; adresa A.J.F.P. Neamţ nr. 
6123/13.03.2017 privind repartizarea sumelor defalcate din TVA, pe trimestre , pentru finanțarea 
cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor pe anul 2017 . 
             În baza  art.19 alin.(1) lit.”a”, art.20 alin.(1) lit.”a” din Legea nr.273/2006-privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.6/2017-Legea 
bugetului de stat pe anul 2017; Legea nr.7/2017-Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2017; Legea nr.69/2010-legea responsabilităţii fiscal-bugetare; Legii nr.52/2003-privind 
transparenta decizionala in administratia publica;  

 În temeiul art.36, alin.(4) lit.”a”, art. 45 alin.(2) lit.”a”, art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE: 

Art.1. Se aprobă bugetul local al comunei Dochia pe anul 2017conform Anexei nr.1-Bugetul 
local pe anul 2017 și estimările pentru anii 2018-2020; Secţiunea de funcţionare a bugetului local 
pe anul 2017; Secţiunea de dezvoltare a bugetului local pe anul 2017;  Anexei nr.2- Lista 
obiectivelor de investiţii pe anul 2017 cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local; 
Anexei nr.3-Bugetul centralizat al instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii pe anul 2017; Anexei nr.4- Numărul de personal şi fondul salariilor de bază 
al aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, instituţiilor publice şi serviciilor 
publice aflate sub autoritatea consiliului local al comunei Dochia,precum şi instituţiilor de 
învăţământ preuniversitar de stat,  anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;; Anexei 
nr.5- Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2017;  
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia şi 
compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia. 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, instituţiilor şi autorităţilor 
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 
 

 

  Preşedinte de şedinţă,                                                             Contrasemnează pentru legalitate, 
   Chiuaru Vasile             Secretar, Căpitanu Constantin 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 1 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri locali în funcţie 
şi  11  consilieri prezenţi. 

 
 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 



 
 

HOTĂRÂRE 
Nr.26 din 23.03.2017 

 
aprobarea cuantumului fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local al comunei 

Dochia pe anul 2017 
 
 

                                  Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință 
extraordinară în data de 23.03.2017 
              Luând în discuție proiectul de hotărâre și expunerea de motive a primarului comunei 
Dochia, județul Neamț  nr.1525 din 21.03.2017; și referatul  nr. 1521 din 21.03.2017  întocmite 
de inspector contabil Pantaziu Elena; H.C.L. privind aprobarea bugetului local al comunei 
Dochia pe anul 2017; 
   În baza art. 15, art. 19 alin. (1) lit. a), art. 36 din Legea nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare și a Legii nr. 52/2003, privind 
transparenta decizionala în administrația publică;  
             In temeiul art. 36 alin. (4)  lit.a), art. 45, alin. (2) lit. a),  art. 115 alin. 1, lit. b) din Legea 
nr. 215/2001, privind administraţia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
republicată; 
 
 

      H OTĂRĂŞTE : 
 
 

  Art. 1  Se aprobă cuantumul fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local de  
venituri și cheltuieli al comunei Dochia pe anul 2017, în valoare de 3000 lei; 

  Art. 2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei  
Dochia și Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Dochia. 
  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ, 
autorităților şi persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei Dochia 

   
 
 
 

      Președinte de ședință 
       Chiuaru Vasile         Contrasemnează, 
                Secretar, Căpitanu Constantin 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri locali în funcţie 
şi 11  consilieri prezenţi. 

 
 
 
 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 



 HOTĂRÂRE 
Nr. 27 din 23.03.2017 

 
aprobarea cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor din Școala gimnazială nr. 1 

Dochia în anul 2017 și repartizarea sumelor cu această destinație 
 

                 Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință 
extraordinară în data de 23.03..2017 
              Luând în discuție proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Dochia, județul 
Neamț  și referatul secretarului comunei nr. 1522/21.03.2017 și adresa nr. a Școlii gimnaziale nr. 
1 Dochia; H.C.L. privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2017; 
   În baza prevederilor art. 82 din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare și a Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat; Legii nr. 52/2003, privind 
transparenta decizionala în administrația publică;  
             In temeiul art. 36 alin. (4)  lit.a), alin. (6) lit. (a) pct. 1, art. 45, alin. (2) lit. a),  art. 115 
alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, republicată; 
 
 

H OTĂRĂŞTE : 
 
 

  Art. 1 (1) Se aprobă cuantumul burselor școlare ce se vor acorda elevilor Școlii 
gimnaziale nr. 1 Dochia în anul 2017, în sumă de 8000 lei și repartizarea sumei pe 
numărul de burse; 

  (2) Durata acordării acestor burse este de 9 luni/an (ianuarie-iunie 2017, respectiv 
octombrie-decembrie 2017). 

  Art. 2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei  
Dochia, Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Dochia și directorul unității de învățământ preuniversitar de stat. 
  Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ, 
autorităților şi persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei Dochia 

 
 
 

      Președinte de ședință 
       Chiuaru Vasile         Contrasemnează, 
           Secretar, Căpitanu Constantin 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 11voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri locali în funcţie 
şi 11  consilieri prezenţi. 

 
 
 
 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 



 

HOTĂRÂRE 
Nr.28 din 23.03.2017 

 
privind acordarea unei finanțări Asociației Sportive ”VOINȚA” Dochia 

 
                 Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință 
extraordinară în data de 23.03.2017  
              Luând în discuție proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Dochia, județul 
Neamț, privind acordarea unei finanțări Asociației sportive ”VOINȚA” Dochia, raportul de 
specialitate nr. nr.1507 din 20.03.2017 și H.C.L. privind aprobarea bugetului local al comunei 
Dochia pe anul 2017; 
   În baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educației fizice și sportului, cu modificările şi 
completările ulterioare și H.G. nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în 
aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000; H.G. nr. 1447/2007 privind 
aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările ulterioare; Legea nr. 
273/2006 a finanțelor publice locale;  Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în 
administrația publică;  
             
             In temeiul art. 36 alin. (6)  lit.a), pct. 6, art. 45, art. 115 alin. 1, lit. b) din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
republicată; 
 
 

H OTĂRĂŞTE : 
 
 

  Art. 1 Se aprobă acordarea unei finanțări Asociației Sportive ”VOINȚA” Dochia, 
conform Contractului de asociere, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și parte integrantă din 
aceasta; 
  Art. 2 Se împuternicește dl. Păduraru Constantin , primarul comunei Dochia, să 

semneze în numele și pentru comuna Dochia, contractul de asociere, anexă la prezenta hotărâre; 
  Art. 3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei  

Dochia și Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Dochia. 
  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ, 
autorităților şi persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei Dochia. 

   
  

                   Președinte de ședință                                                              Contrasemnează, 
  Chiuaru Vasile                                              Secretar, Căpitanu Constantin 
 
                       
Hotărârea a fost adoptată cu 11voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri locali în funcţie 
şi 11 consilieri prezenţi. 

 
 
 
 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 



 

                     HOTĂRÂRE  nr.29/23.03.2017 
privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”  
 

Consiliul local al comunei Dochia; 
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 
statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, modificată 
prin H.G. nr.742/2014; 

Examinând expunerea de motive nr.1527 din 22.03.2017 a secretarului comunei Dochia ,Căpitanu Constantin; 
Văzând adresa nr. 43 din 22.03.2017 a ADI ”Aqua Neamț”, H.C.L. al Comunei Cordun  nr.18/17.03.2017 
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  aderarea comunei Cordun  la   Asociaţia  de   Dezvoltare   Intercomunitară   ”AQUA NEAMŢ”  
             (2) Se aproba majorarea patrimoniului initial al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT , la 

suma de 29.000 lei. 
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 alcomunei 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. Păduraru Constantin, reprezentant al comunei Dochia, cetăţean român, născut la data de 
25.03.1967. , domiciliat în Dochia, posesor al B.I. / C.I. seria  NT, nr. 757031, eliberat(ă) de SPCLEP Piatra Neamț 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 autorităţilor şi persoanelor 
interesate. 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                             Contrasemnează pentru legalitate, 
  Chiuaru Vasile                              Secretar, Căpitanu Constantin 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri locali în funcţie 
şi 11 consilieri prezenţi. 
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JUDEŢUL NEAMŢ 
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