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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 
 

PROCES- VERBAL 
Încheiat  astăzi, 18 mai   2018, la şedinţa  ordinară a Consiliului Local al comunei 

Dochia, judeţul Neamţ 
 
           La şedinţa de astăzi, 18.05.2018, sunt prezenţi  10 consilieri locali ( Anitei Vasile, Chiuaru 
Vasile , Iacob Ghiocel-Vasile, Iacob Marian, Nitu Vieniamin, Popa Mariea , Schiopu Stefanica 
,Stoian Danut, Tudurache Ion, Vaduva Gabriel ) din cei 11 consilieri în funcție. Participă 
primarul si secretarul comunei. 

Sunt întrunite astfel prevederile art. 40 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, privind prezenţa majorităţii consilierilor în funcţie, şedinţa fiind legal 
constituită. 

Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia primarului nr. 98/11.05.2018, conform 
prevederilor art. 39 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată. 

În Convocare a fost specificată ordinea de zi a şedinţei, respectiv:  
 

1.Proiect  de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare pentru vanzarea directa a 
unui bun imobil ( teren ), apartinand domeniului privat al comunei Dochia , situat in sat 
Dochia, Strada nr.1, in suprafata de 6459 mp, catre SC. Agricola Beesarsem SRL  

     (initiator primarul comunei Dochia) 
2.Proiect de hotarare privind  acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, AQUA NEAMT,, in vederea   exercitarii votului. 

     (initiator primarul comunei Dochia) 
       3.  Intrebari, interpelari , discutii  

 
Preşedintele de şedinţă  Stoian Danut  dă citire ordinii de zi.  

Ordinea de zi a fost votată în unanimitate.  
Este supus la vot procesul verbal din data de  10.05.2018 . nefiind completări a fost votat 

în unanimitate 
Pct. 1 de pe ordinea de zi: 
 

D-nul primar:  Dupa cum stiti in sedinta din  luna martie s-a aprobat vanzarea de principiu  a 
terenului in suprafata atotala de 6459 mp, teren aflat sub constructiile  cumparate cu act  de 
adjudecare  de la fosta SC Agrorom SA , debitoare un urma falimentului produs.Terenul este 
situat in intravilanul satului Dochia, Strda nr.1, nr. 1207 si este detinut in baza unui contract de 
concesiune. Pe acest teren sunt ridicate constructii cu destinatie agricola. A fost evaluat de catre  
un expert evaluator, respectiv de catre d-na Tosca Mihaela Raluca , s-a intocmit raportul de 
evaluare si documentatia cadastrala  si s-a opinat la valoarea de 187.352,00 lei respectiv 
40.285,00 euro. 
Terenul este concesionat de catre SC AGRICOLA BEESARSEN SRL., proprietarul construcțiilor si 
se propune instrainarea acestuia prin ,, vanzare directa fara licitatie publica ,, .  
 Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 10 voturi ,, pentru,, . 
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Pct.2 de pe ordinea de zi: 
 

D-nul primar:  Compania Judeteana Apa Serv a majorat preturile la apa si la canalizare , pentru 
persoane fizice la  4,19 lei (apa) si 4,17 lei (canalizare)  iar pentru restul utilizatorilor  3,84 lei( 
apa) si 3,50lei (canalizare) .  Pentru aprobarea acestor majorari , Compania Apa Serv a inaintat 
o adresa catre A.D.I. ,, Aqua Neamt,,  prin care se solicita aprobarea unui mandat special 
primarilor  pentru a putea vota și în lipsa acestuia sa fie mandatata o altă persoană, propunerea 
este pentru inspector protectia mediului Chiuaru Maria. 
Domnii consilieri studiaza adresele primite la Primaria Dochia , proiectul de hotarare este 
supus la vot si   adoptat cu 7  voturi ,, pentru,, , 3 voturi ,, impotriva ,,  ( Vaduva Gabriel,  Iacob 
Marian  si Chiuaru Vasile ) 

 
          3.  Intrebari, interpelari , discutii  

 
Nu este cazul . 
 
 
 

Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei de astăzi. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
Preşedintele de şedinta                                                              Secretarul comunei 
          Stoian Danut                              Pascaru Vasile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


