
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 
 

PROCES- VERBAL 
Încheiat  astăzi, 16.11.2018, la şedinţa  ordinară a Consiliului Local al comunei 

Dochia, judeţul Neamţ 
 
               La şedinţa de astăzi, 16.11.2018, sunt prezenţi  10 consilieri locali  ( Anitei Vasile,  
Ceausu Vasile, Chiuaru Vasile, Iacob Ghiocel-Vasile, Iacob Marian, Nitu Vieniamin, Popa 
Mariea , Schiopu Stefanica ,Stoian Danut, Tudurache Ion,) din cei 11 consilieri în funcție., 
lipsește domnul Văduva Gabriel .  
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. 186/ 09.11.2018, 
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 inventarierea materiei impozabile pentru anul 2019   
     (initiator primarul comunei Dochia) 
2.Proiect  de hotărâre privind aprobarea  utilizarii sumei de 9000 lei, prevazute in 
bugetul local pe anul 2018, pentru cadouri de craciun  scolari    

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

 
Preşedintele de şedinţă  Tudurache  Ion da citire  ordinii de zi.  

Ordinea de zi a fost votată în unanimitate.  
Este supus la vot  si  aprobat  procesul verbal din data de 19.10.2018. 
 
Pct. 1 de pe ordinea de zi: 
 

D-nul primar:  Dupa cum stiti , in fiecare an trebuie aprobata  inventarierea materiei 
impozabile  pentru anul  urmator, ca baza a  taxelor si impozitelor  care se vor incasa .  
Pentru anul 2019 avem prognozate  urmatoarele  sume: 
Persoane fizice –total impozit538.635,00 lei 

1. Pentru  cladiri si anexe gospodaresti-total impozit prognozat  pe cele 4 zone 
29.739,00lei  

2. Pentru  teren  constructii intravilan -total impozit prognozat  pe cele 4 zone 
33.429,00 lei 

3. Pentru teren agricol intravilan - total impozit prognozat  pe cele 4 zone 6.020,00lei 
4. Pentru teren agricol extravilan - total impozit prognozat  pe cele 2 zone 100.064,00 

lei 
5. Pentru   mijloacele de transport si tractoare  inmatriculate  -47.492  lei 



6. Taxa concesiune-7.078,00 lei 
7. Taxa protectie-4.705,00 lei  
8. Txa paza  comunala-4.705,00 lei 
9. Amenzi prognozate-277.607 lei 
10. Taxa  salubrizare-27.796 lei  

 
 
 
 
Persoane juridice –total impozit 50.875,00 lei 

1. Pentru cladiri si consttructii speciale- total impozit prognozat  pe cele 3 zone 
11.460,00 lei 

2. Pentru  constructii  si teren arabil intravilan - total impozit prognozat  pe cele 3 zone 
1.243,00 lei  

3. Pentru teren  extravilan - total impozit prognozat  pe zona 1- 14.845,00 lei  
4. Pentru  mijloacele de transport - total impozit prognozat  11.587,00 lei  
5. Taxa firma prognozata -1.952,00 lei 
6. Taxa viza/ aut. Prognozata -1.640,00 lei 
7. Taxa  concesiune  prognozata – 1.107,00 lei 
8. Taxa arenda prognozata -235,00 lei  
9. Taxa chirie prognozata -6.806,00 lei  

 
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 10  voturi ,, pentru,, . 

 
Pct. 2 de pe ordinea de zi: 
 

D-nul primar: pentru prescolarii  si scolarii Scolii Gimnaziale Nr.1 Dochia   propun  
repartizarea sumei de 9000 lei  pentru achizitionarea si  distribuire  pachetelor cu dulciuri  
co ocazia sarbatorilor de Craciun si anul Nou.  
Aveti   si referatul de specialitate  intocmit de domnul Olteanu in care este detaliat numarul 
de scolari si prescolari .  
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 10 voturi ,, pentru,, . 
 
            
          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 
Tudurache Ion                              Pascaru Vasile 
 


