
 

 

PROIECT DE  HOTĂRÂRE 

                                                           Nr. 26 din 10.04.2018 

 

privind modificarea anexei nr. 5 la HCL nr. 6/16.02.2018 „privind aprobarea 

bugetului local al comunei Dochia pe anul 2018” 
 

 

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ; 
              Având în vedere: 

- adresa nr.2486/02.03.2018  a Serviciului Verificarea Legalității Actelor 
Contencios Administrativ și Procese Electorale, Instituția Prefectului –Județul 

Neamț , referatul nr.1653 din 26.03.2018  întocmit de inspector achiziții publice 
și referatul nr. 1652 din 26.03.2018  întocmit de secretarul comunei Dochia. 

-prevederile art. 15 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/ acordului-cadru din Legea 
nr. 98/2016, aprobate prin HG nr. 395/2016; Ordinul Președintelui ANAP 

nr.218/2016 
   In temeiul art. 36 alin. 4 lit. a), art. 45, alin. (1) si alin. (6) și 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 modificarea anexei nr. 5 -Planul anual al achizițiilor publice,  la 

HCL. Nr. 6/16.02.2018  ”Privind aprobarea bugetului local pe anul 2018, al comunei 

Dochia” 

 

 Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Dochia, prin compartimentele de specialitate  . 

 

ART.3 Prevederile prezentei hotariri vor fi communicate persoanelor interesate, 

Institutiei Prefectului judetului Neamț și aduse la cunostinta publica prin grija 

secretarului comunei Dochia , judetul Neamț . 

 

 

 

INIŢIATOR 

     Primar,  

                Păduraru Constantin 

                       Avizat, 

                Secretar, Căpitanu Constantin 

 

 R O M Â N I A  

 JUDEŢUL NEAMŢ  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

   PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA 
   Strada nr. 1 nr. 1223, tel/fax: 0233/291919; 0233/291920 
  Email: primărie@comunadochia.ro; web site:www.primăriadochia.ro 
 
  
Nr. 1652 din data de 26.03.2018                                                Aprobat primar 
                                                                                                        Păduraru Constantin 

 
 
 

Referat de specialitate 
 

La proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr. 5 la HCL nr. 6/16.02.2018 
„privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2018” 

 
Baza legală: 
Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice ; 
HG  nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică; 
Ordinul  nr. 281/2016 a Președintelui ANAP . 
 
        Având în vedere adresa nr. 2486/02.03.2018 a Serviciului Verificarea Legalității 
Actelor Neamț , prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea 
anexei nr. 5 la HCL nr. 6 /2018 de aprobare a bugetului comunei Dochia pe anul 2018 

Datorită faptului că anexa nr. 5 Planul anual al achizițiilor publice , nu respectă 
formatul standard aprobat prin Ordinul nr.281/2016 a Președintelui ANAP se impune 
modificarea anexei nr. 5 . 

Faţă de aceste considerente  supun dezbaterii şi aprobării consiliului local acest 
proiect de hotărâre. 

 

Secretar comuna Dochia, Căpitanu Constantin 
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Nr.1865 din data de 10.04.2018                                                Aprobat primar 
                                                                                                        Păduraru Constantin 

 
 
 

Referat de specialitate 
 

La proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al  
D-nei  Șchiopu Ștefănica   în cadrul  Consiliului Local al comunei Dochia 

 
Baza legală: 
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale; 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
       Având în vedere demisia d-lui Pascaru Vasile, din funcția de consilier local și viceprimar 
înregistrată cu nr. 1860 din 10.04.2018 și  demisia din membru al Partidului Mișcarea 
Populară înregistrată cu nr. 45/2018 ,având în vedere următoarele considerente: 
Art. 9 alin. 2 lit. a, alin. 3, art. 10 şi art. 12 alin. 1 din Legea nr. 393/2004 precizează faptul 
că în urma demisiei unui consilier local, calitatea acestuia de consilier local încetează de 
drept iar locul acestuia în consiliu local se declară vacant. 
Art. 12 alin 2 din Legea nr. 393/2004 precizează că hotărârea va avea la baza, în toate 
cazurile, un referat constatator semnat de primarul si de secretarul comunei. Referatul va fi 
însoţit de actele justificative. 
Art. 100 alin.33 din Legea nr. 115/2015 face precizări asupra faptului că, posturile vacante 
de consilier local pot fi ocupate de supleanţi în ordinea în care sunt înscrişi în liste, dacă 
până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice 
confirmă în scris că supleanţii fac parte din partidul respectiv. 
Adresa nr. 48/2018 a Partidului Mișcarea Populară prin care se confirmă că următorul 
supleant la funcția de consilier local este doamna Șchiopu Ștefănica . 

Faţă de aceste considerente  supun dezbaterii şi aprobării consiliului local acest 
proiect de hotărâre. 

 

Secretar comuna Dochia, Căpitanu Constantin 
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   ROMÂNIA 
      JUDEŢUL NEAMŢ 

       Consiliul local al comunei Dochia 
   Strada nr. 1 nr. 1223, tel/fax: 0233/291919; 0233/291920  
 

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA  
DIN DATA DE 11 aprilie  2018 

 
  

Din totalul de 11 consilieri în funcţie, au fost prezenţi 10 consilieri, şedinţa fiind legal 

constituită. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

1. Hotarâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local  al D-

lui Pascaru Vasile ,prin demisie și vacantarea locului de consilier local (9 voturi 

pentru , 1 abtinere ,din 10 consilieri prezenti); 
2. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al D-nei  Șchiopu Ștefănica   

în cadrul  Consiliului Local al comunei Dochia   (9 voturi pentru, 1 abtinere, din 10 consilieri 

prezenti) 

3. Hotărâre privind modificarea anexei nr. 5 la HCL nr. 6/16.02.2018 „privind aprobarea 

bugetului local al comunei Dochia pe anul 2018” (10 voturi pentru din 10 consilieri prezenti) 

 

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta va fi afişată la sediul 

Primăriei comunei Dochia şi publicată pe site-ul propriu. 

 

 

 

 

 

                                    

                   Secretar comuna Dochia, 
                                            Capitanu Constantin 

 

 

 

 


