
 

HOTĂRÂREA nr.51 din 02.08.2017 

 
Privind aprobarea: ,, Salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei Dochia , județul Neamț” 
 
Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ,întrunit în ședința extraordinară în data de 02. 08.2017 

 
 

având în vedere: referatul de specialitate înregistrat sub numărul 4250 din01.08.2017al 
inspectorului cu atribuţii specifice contabilului doamna Pantaziu Elena din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului Comunei Dochia,  prin care solicită Consiliului Local al comunei 
Dochia aprobarea:,,salariilor de bază pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 
Dochia, județul Neamț” raport întocmit în temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată; 

 

dând citire: procesului-verbal de consultare a funcționarilor publici și a personalului 
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț 
înregistrat sub nr.4223din31.07.2017;proiectul de hotărâre înregistrat sub nr.45.din01.08.2017cu 
privire la aprobarea propunerii mai sus menţionate, proiect iniţiat de către Primarul comunei 
Dochia, judeţul Neamț, domnul Păduraru Constantin, în temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (6) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; expunerii de motive pentru 
adoptarea proiectului de hotărâre de mai sus; - avizului favorabil cu privire la legalitatea 
adoptării prezentei hotărâri al secretarului comunei Dochia, d-na Căpitanu Constantin., prin 
contrasemnarea acesteia, în temeiul prevederilor art. 47 coroborat cu art. 117 lit. (a) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;  

examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv:art. 6, art. 9, art. 11, art. 12, 
art. 36 alin. (2), art. 38 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice; Legea 53/2003 privind codul muncii, OUG nr. 63/2010 pentru 
modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru 
stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare; Legea 6/2017 a 
bugetului de stat pe anul 2017, publicată în M. Of, Partea I, nr. 127 din 17 februarie 2017; Legea 
nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici,  republicată 2, cu modificările și completările 
ulterioare; OGR nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de 
administrare a domeniului public și privat de interes local; Legea nr. 334/2002 a bibliotecilor, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată; art. 10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997; O.G.R. nr. 35/2002 pentru 
aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale; 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 



 

ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 36 alin. (2) lit. (c) şi alin. (5) lit. (a) din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

 

în temeiul prevederilor art. 45 alin.  (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată,  şi din considerentele prezentate adoptă  următoarea 

 

 

HOTARÂRE 
 

ART. 01.(1) Se aprobă salariile de bază pentru funcțiile publice locale stabilite și avizate 
potrivit legii, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Dochia, județul Neamț pe compartimente funcţionale, conform anexei la 
prezentul proiect de hotărâre, începând cu 01 iulie 2017. 

  (2) Anexa face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. 
ART. 02.În vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul 

comunei Dochia și aparatul de specialitate din subordinea acestuia. 
ART. 03.Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei 

hotărâri atrage de partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară, 
contravenţională sau penală, după caz. 
 

ART. 04.Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica primaruluiși aparatului de 
specialitate din subordinea acestuia; Instituţiei Prefectului judeţului Neamț serviciului controlul 
legalităţii actelor administrative de îndată;  altor persoane fizice sau juridice interesate, toate prin 
grija secretarului  comunei Dochia. 

 

 
Președinte  de ședință                                                            Contrasemnează pentru legalitate,            
    Iacob Marian                                                                                            Secretar, 

                                              Căpitanu Constantin 

 

 

 

 

 

 

 
        
 
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”,   0 voturi „împotrivă” şi   0 ”abţineri” dintr-un total de  11 consilieri  
locali în funcţie şi  10 consilieri prezenţi 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

HOTĂRÂREA nr.50 din 02.08.2017 
cu privire la aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local Dochia nr. 47 din 

15.07.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 
Consiliului Local al comunei Dochia 

  
Consiliul Local al comunei Dochia, legal constituit, întrunit la lucrările şedinţei 

extraordinare din data de  02.08. 2017,  
 

având în vedere:referatul de specialitate înregistrat sub numărul 4252 din 01.08.2017 al 
secretarului comunei, Dochia, prin care solicită Consiliului Local al comunei Dochia 
aprobarea:,,modificării Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al 
comunei Dochia”, raport întocmit în temeiul prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată; 

 

dând citire:H.C.L. 47 din 15.07.2016 cu privire la aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al comunei Dochia ;proiectului de hotărâre 
înregistrat sub nr.46 din 01.08.2017 cu privire la aprobarea propunerii mai sus menţionate, 
proiect întocmit de către Primarul comunei Dochia, judeţul Neamț, domnul Păduraru Constantin 
în temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (6) teza a doua din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată; anunţului înregistrat sub numărul 4253 din 01.08.2017al secretarului 
comunei Dochia prin care face publică intenţia Consiliului Local de a adopta un act cu caracter 
normativ în şedinţa extraordinară din data de 02.08.2017; - avizului favorabil cu privire la 
legalitatea adoptării prezentei hotărâri al secretarului comunei Dochia, d-nul Căpitanu 
Constantin, prin contrasemnarea acesteia, în temeiul prevederilor art. 47 coroborat cu art. 117 lit. 
(a) din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată; 

 
examinând prevederile legale specifice în materie, respectiv: art. 34 din Legea nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; art. 40 din 
Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
O.G.R. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare si funcţionare a 
consiliilor locale; Legea nr. 673/2002 privind aprobarea  O.G.R. nr. 35/2002 pentru aprobarea  
Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale;Legea nr. 52/2003 privind 
transparenţa decizională în administraţia publică; 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 



ca urmare a competenţelor stabilite prin: art. 36 alin. 3 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată; 
 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată şi din considerentele prezentate adoptă  următoarea 

 
 

HOTĂRÂRE 
 

ART. 01.(1) Se aprobă modificarea  art. 85 alin 2. la Regulamentul de Organizare şi 
Funcţionare a Consiliului Local al comunei Dochia, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 
47 din 15.07.2016, în sensul că perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, pentru participarea la 
şedinţele ordinare ale consiliului local şi ale comisiilor de specialitate consilierii locali primesc o 
indemnizaţie de şedinţă, în cuantumul de (5 %/ședință) din indemnizaţia cuvenită primarului. 

(2) Toate celelalte prevederile ale Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului 
Local al comunei Dochia rămân în vigoare. 

ART. 02. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei hotărâri 
atrage de partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară, 
contravenţională sau penală, după caz. 

ART. 03. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica Primarului şi referentului cu 
atribuţiile specifice contabilului – şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului pentru  
luarea la cunoştinţă şi ducerea la îndeplinire; Instituției Prefectului Judeţului Neamț, în vederea 
verificării legalităţii acesteia;  altor persoane fizice sau juridice interesate, toate prin grija 
secretarului  comunei Dochia. 

 
 
 

Președinte  de ședință                                                            Contrasemnează pentru legalitate,            
    Iacob Marian                                                                                            Secretar, 

                                              Căpitanu Constantin 
        
 
Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi „pentru”,   0 voturi „împotrivă” şi   1 ”abţineri” dintr-un total de  11 consilieri  
locali în funcţie şi  10 consilieri prezenţi 

 
 


