
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

 

 

PROCES- VERBAL 

Încheiat  astăzi, 22.10.2019, la şedinţa  extraordinară a Consiliului Local al 

comunei Dochia, judeţul Neamţ 

 

               La şedinţa de astăzi, 22.10.2019, sunt prezenţi  9 consilieri locali  ( Anitei 

Vasile, Ceausu Vasile,Chiuaru Vasile, Iacob Marian, Iacob  Ghiocel Vasile , Popa 

Mariea , Schiopu Stefanica ,Stoian Danut, Tudurache Ion,)  din cei 11 consilieri în 

funcție. Participă primarul , contabila 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 ordinară a fost convocată prin Dispoziţia primarului nr. 

235/18.10.2019, conform prevederilor art. 133 alin. 2 si art. 134 alin. 1 lit.,,a,, din 

OUG  nr. 57/2019- privind Codul Administrativ .  

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. Proiect  de hotărâre privind aprobarea  caietului de sarcini  in vederea 

proiectarii  executiei pentru obiectivul de investitii ,, Construire capela pentru 

cimitirul comunal , in comuna Dochia, judetul Neamt,,     

               (initiator primarul comunei Dochia) 

3. Intrebari, interpelari, discutii 

 

Preşedintele de şedinţă  Iacob Marian   da  citire  ordinii de zi.  

Ordinea de zi a fost votată în unanimitate.  

Pct. 1 de pe ordinea de zi: 

D-na  contabila : s- a primit o adresa de la ANAF  privind repartizarea sumelor 

defalcate  din taxa pe valoare adaugata  pentru echilibrarea  bugetelor  locale si am 

primit suma de 50.000 lei. Propunem urmatoarele  cheltuieli: 

- Suma de 19.800 lei pentru achizitia aparatura IT 

- Suma de 1000 lei pentru achizitia de furnituri de birou 

- Suma de 3000 lei  pentru cheltuieli de judecata si expertiza 

- Suma de 7000 lei pentru alte bunuri si servicii 

- Suma de 3000 lei pentru achizitia programului Pomul de Craciun  



- Suma de 3200 lei pentru  materiale privind functionarea SVSU Dochia 

- Suma de 10.000 lei  pentru servicii mentenanta  a iluminatului public al 

comunei  

- Suma de 3000 lei pentru serviciul de salubrizare  

 

Se supune la vot  proiectul de hotarare si este aprobat cu 9 voturi ,,pentru,, 

 

 

Pct. 2 de pe ordinea de zi: 

D-nul secretar:   a fost intocmit caietul de sarcini  in vederea proiectarii  si 

executiei lucrarii  ,, Construire capela   pentru cimitirul comunal ,,. 

       Aveti  caietul  de sarcini  la mape  pentru studiere.   

 

 

Se supune la vot  proiectul de hotarare si este aprobat cu 9 voturi ,,pentru,,  

 

Pct. 9 de pe ordinea de zi: 

            Intrebari,  interpelari, discutii  -nu a fost cazul .  

 

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  

 

 
 
 
 
 
 
 
 


