
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

 

 

PROCES- VERBAL 

Încheiat  astăzi, 13.12.2019, la şedinţa  extraordinară a Consiliului Local al 

comunei Dochia, judeţul Neamţ 

 

               La şedinţa de astăzi, 13.10.2019, sunt prezenţi  9 consilieri locali  ( Anitei 

Vasile, Ceausu Vasile,Chiuaru Vasile,Iacob Ghiocel Vasile,Iacob Marian, Nitu 

Vieniamin,  Schiopu Stefanica ,Stoian Danut, Vaduva  Gabriel) din cei 11 

consilieri în funcție. Participă primarul si  secretarul comunei .    

Sunt întrunite astfel dispozitiile art. 137 din OUG  nr. 57/2019- privind 

Codul Administrativ , privind  prezenta majoritatii consilierilor in functie, sedinta 

fiind legal constituita.  

                Şedinţa extraordinară a fost convocată prin Dispoziţia primarului nr. 

279/09.12.2019, conform prevederilor art. 133 alin. 2 si art. 134 alin. 1 lit.,,a,, din 

OUG  nr. 57/2019- privind Codul QAdministrativ .  

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

 

1.Proiect  de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si 

cheltuieli al comunei Dochia  pe anul 2019  

        (initiator primarul comunei Dochia) 

     2.  Intrebari, interpelari,discutii  

 

Preşedintele de şedinţă  Iacob Marian   da  citire  ordinii de zi.  

Ordinea de zi a fost votată în unanimitate. Se supune la vot si procesul 

verbal din data de 15.11.2019  si este votat in unanimitate.  

 

Pct. 1 de pe ordinea de zi: 

D-nul secretar:  am primit adresa de la ANAF  prin care a fost alocata suma de 

12.270 lei , care reprezinta suma din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale. Aveti la mape referatul de specialitate intocmit de 

catre d-na contabil , si propunem utilizarea acestei sume pentru achizitionarea de  

steaguri,pentru acoperirea platii contributiilor salariale , finalizarea lucrarilor la 

Caminul Cultural Dochia , plata ultima factura Ocolul Silvic, precum si plata 

concediului de odihna al asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav . 

Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 9 voturi,, pentru,, 

 

 



 

Pct.2 de pe ordinea de zi: 

D-nul Iacob Ghiocel Vasile: vin cu propunerea   sa facem un HCL  referitor la 

mentinerea drumurilor in stare  curata, adica tractoarele sa fie curatate inainte de a 

iesi pe drum. La Podul Rusului s-a arat si tractoarele au iesit pline de pamant pe 

drum.  

D-nul primar: daca vom gasi o metoda legala , o vom aplica.  

  

 

 

 

Presedintele de sedinta declara  sedinta de astazi. 

Drept pentru care s-a incheiat  prezentul proces-verbal.  

 

 

Presedintele de sedinata                Secretarul general al comunei Dochia                                                                                                            

IACOB  MARIAN                                                PASCARU  VASILE  
 


