
HOTĂRÂRE nr. 1/09.01.2017
privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului comunei Dochia 

rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2016

Consiliul Local al comunei Dochia, județul Neamţ
Examinând  , referatul de specialitate nr.78din 06.01.2017 întocmite de contabil 

Pantaziu Elena și expunerea de motive nr.63 din 05.01.2017 a primarului comunei Dochia 
Păduraru Constantin .

Având în vedere dispozițiile art. 58 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,coroborate cu prevederile 
O.M.F.P.2890/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului 
bugetar al anului 2016 și  Legea nr.52/2003-privind transparența decizională în administrația 
publică locală;

In temeiul art. 45 și art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului comunei 
Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2016 in sumă de 397.907,07 lei  din 
excedentul bugetului local 

Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Primarul comunei 
Dochia;

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale.

Președinte de ședință Contrasemnează pentru legalitate
Ceaușu Vasile Secretar comuna

Căpitanu Constantin 

Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi „pentru”,0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri 
locali în funcţie şi 8 consilieri prezenţi

R O M Â N I A

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA



HOTĂRÂREA
Nr. 2 din 20.01.2017

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local  al 
D-LUI  MÎNDRU PETRU

Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ,
Îtrunit în șediță ordinară în data de 20 ianuarie 2017

-având în vedere referatul constatator semnat de primar si de secretarul 
comunei nr. 114 din 10.01.2017, , referatul de aprobare nr. 115 din 10.01.2017 
,însoțit de copie a cerificatului de deces nr. 1 din 05 ianuarie 2017 al D-lui Mîndru 
Petru;

-în temeiul dispoziţiilor art. 9 alin(2) lit. i), alin(3) şi art. 12 din Legea nr. 
393/2004 - privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată;

-în temeiul art. 35 alin. (1), art.45 alin. (1) și (6), art.115 alin.(1) lit.”b” din 
Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, emite prezenta:

HOTARASTE :

ART. 1 Constată încetarea de  drept a mandatului de consilier local al domnului 
Mîndru Petru în cadrul Consiliului local al comunei Dochia, județul Neamț  .

ART.2. Se declară  vacant locul de consilier local ,urmând a fi ocupat de următorul 
supleant de pe lista Partidului Mișcarea Populară.

ART.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi communicate Instituției Prefectului 
județului Neamț și aduse la cunoștință publică prin grija secretarului comunei 
Dochia, judetul Neamț .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR 

Ceaușu Vasile                                 Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu    10 voturi „pentru”,   0 voturi „împotrivă” şi   0 ”abţineri” dintr-un total de 11
consilieri locali în funcţie şi   10 consilieri prezenţi

R O M Â N I A

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA



HOTĂRÂREA
Nr. 3  din 20.01.2017

privind validarea mandatului de consilier local al D-lui Tudurache Ion  în 
cadrul Consiliului Local al comunei Dochia 

Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ,
Întrunit în ședință ordinară :

-având în vedere procesul verbal al comisiei de validare nr. 2 din 20.01.2017, 
precum şi Raportul-Expunere de motive a primarului nr. 165 din  12.01.2017;

-tinând seama de actul de deces nr.1 din 05 ianuarie 2017 a domnului  Mîndru 
Petru prin care încetează de drept  mandatul  de  consilier local ;

-luând în considerare adresa nr.248 /18.01.2017 prin care PMP filiala Neamț, 
confirmă apartenenţa a primului supleant respectiv al d-lui Tudurache Ion

-in temeiul dispoziţiilor art. 6, art. 9 alin(2) lit. i), alin(3), art. 10 şi art. 12 din 
Legea nr. 393/2004 - privind Statutul aleşilor locali, modificată şi completată;

-tinând seama de prevederile art. 100 alin.33 din Legea nr. 115/2015, pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificări şi 
completări

-în temeiul art. 35 alin. (1), art.45 alin. (1) și (6), art.115 alin.(1) lit.”b” din 
Legea nr.215/2001, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, emite prezenta

HOTARASTE :

ART. 1 Se validează mandatul de consilier localal D-lui Tudurache Ion în cadrul 
Consiliului local al comunei Dochia , judetul Neamț .

Art.2 D-nul Tudurache Ion îşi va desfăşura activitatea ca membru în cadrul 
comisiei :Comisia  Economică, Buget-Finanțe,Amenajarea Teritoriului, Agricultură
a comunei Dochia .

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 .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR 

Ceaușu Vasile                                 Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu   10  voturi „pentru”,    0 voturi „împotrivă” şi   1 ”abţineri” dintr-un total de 11
consilieri locali în funcţie şi   11 consilieri prezenţi

R O MÂ N I A

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA



HOTĂRÂREA
Nr.  4 din 20.01.2017

privind aprobarea regulamentului privind implementarea și eliberarea 
formatului unic al modelului card –legitimație de parcare pentru 

persoanele cu handicap

Consiliul Local Dochia, judeţul Neamţ,
Îtrunit în șediță ordinară în data de 20 ianuarie 2017

- luând în discuţie referatul de specialitate nr. 166 din 12 .01.2017 întocmit de 
Compartimentul Asistență Sociala din cadrul aparatului de specialitate a primarului 
comunei Dochia;

-expunerea de motive a primarului comunei Dochia , în calitate de inițiator , 
înregistrat la nr.165 din 12.01.2017     

- avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia
- în conformitate cu prevederile art.65 din Legea nr.448/2006 , republicată, 

privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , cu modificările 
și completările ulterioare, art. 40 din H.G. nr. 268/2007 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare  a legii nr. 448/2006 și art. 63. Alin. 5 lit. a din Legea 
215/2001 a administrației publice locale , republicată , cu modificările  și 
completărilr ulterioare ;

- în temeiul art. 36 alin. (2), lit. a), art.45, art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea 
nr.215/2001, a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, emite prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art. 1 - Se aprobă Regulamentul privind implementarea și eliberarea 
formatului unic al modelului card-legitimație de parcare pentru persoanele cu 
handicap , prezentat în anexa nr.1 , parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art .2- Se aprobă modelul cardului –legitimație de parcare pentru 
persoanele cu handicap, prezent în anexa nr. 2 parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art. 3 – Costurile aferente implementării prevederilor prezentei hotărâri se 
suportă din bugetul local.

Art . 4 – Serviciul Public Asistență Socială din cadrul aparatului de 
specialitate a primarului comunei Dochia se împuternicețte cu ducerea la 
indeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Art . 5- Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului 
Neamţ, autorităților și persoanelor interesate, prin grija secretarului comunei 
Dochia.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR 

Ceaușu Vasile                                 Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu   9  voturi „pentru”,   0 voturi „împotrivă” şi 2 ”abţineri” dintr-un total de  11
consilieri locali în funcţie şi  11 consilieri prezenţi

R O MÂ N I A

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA



HOTĂRÂREA nr.5 /20 ianuarie 2017
privind aprobarea Raportului activității asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap grav din cadrul primăriei Dochia pentru anul 2016

Consiliul Local Dochia,

întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 ianuarie 2017

Luând în discuţie referatul de specialitate nr. 247 din 18.01.2017, înaintat de 
secretarul comunei Dochia și raportul nr.231 din 17.01.2017 întocmit de Servicilul 
Public de Asistențâ Socială Dochia

În baza prevederilor dispozițiile art. 40 alin. 2 din Legea nr 4448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap , cât și a prevederilor 
art.29 alin. 1 din Normele metodologice de aplicare  a Legii nr.448/2006 ,aprobate 
prin H.G. nr.268/2007

În temeiul art.36 alin.(2) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct.2 şi art. 45 alin.(1), 
art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se aprobă Raportului activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap 
grav din cadrul primăriei Dochia pentru anul 2016, conform Anexei nr.1, anexă ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor 
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.

Președinte ședință,
Ceaușu Vasile

Contrasemnează,
Secretar comună, Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11
consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi

R O M Â N I A

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA



HOTĂRÂREA nr. 6  din 20 ianuarie 2017

privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din comuna Dochia, 
județul Neamț în anul școlar 2017-2018

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședința ordinară din 
data de 20 ianuarie 2017,

Luând în discuţie proiectul de hotărâre nr.76 din 12.12.2016 inițiat de primarul comunei 
Dochia și referatul de aprobare nr.215 din 16.01.2017, întocmit de secretarul comunei 
Dochia;

Având în vedere adresa Inspectoratului Școlar Județean Neamț nr. 242 din 
12.01.2017 prin care se acordă Avizul Conform pentru unitatea de învățământ Școala 
Gimnazială ,comuna Dochia;

În baza art. 61 alin. (2) din Legea nr. 1/2011, privind educația națională, cu 
modificările şi completările ulterioare, art. 21 din Ordinul Ministrului Educației Naționale și 
Cercetării Științifice nr. 5777/2016, privind aprobarea Metodologiei privind fundamentarea 
cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de 
preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea 
avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru 
anul școlar 2017-2018;

In temeiul art. 36 alin. (1), alin. (6) lit. a), art. 115  alin. (1) lit. b) din Legea nr. 
215/2001, privind administraţia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare, 
republicată;

HOTĂRĂŞTE :

Art. 1 (1) Se aprobă rețeaua școlară pentru unitățile de învățământ care vor 
funcționa în comuna Dochia, județul Neamț, în anul școlar 2016-2017, după cum urmează:

Denumirea 
unității 
școlare

PJ/
AR

Adresa Înv. de 
stat/înv. 

part.

Nivelul 
școlarizat

Nr. 
preșcolari

Nr. elevi Nr. total 
elevi și 

preșcolari

Școala 
gimnazială
,comuna 
Dochia 

PJ Sat Dochia, 
com. Dochia, 
str. Strada 
nr. 1, nr. 
1202, jud. 
Neamț

Înv. de 
stat

Preșcolar
Primar
Gimnazial

60 231 291

(2) Organizarea rețelei școlare respectă încadrarea cheltuielilor unității/unităților de 
învățământ de stat în fondurile alocate pentru finanțarea de bază calculată în funcție de 
costul standard per elev/preșcolar și în numărul de posturi didactice, didactice auxiliare și 
nedidactice aprobate acesteia/acestora de către Inspectoratul școlar.

Art. 2 Odată cu emiterea prezentei Hotărâri se anulează H.C.L.nr.83 din 16 decembrie 
2016.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, 
Inspectoratului Școlar Județeani Neamț, autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin grija secretarului comunei Dochia.

Preşedinte de şedinţă,                                    Contrasemnează pentru legalitate,
Ceaușu Vasile Secretar, Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu   11  voturi „pentru”,  0  voturi „împotrivă” şi   0 ”abţineri” dintr-un total de 11
consilieri locali în funcţie şi   11 consilieri prezenţi

R O MÂ N I A

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA



HOTĂRÂREA nr.  7  din 20 ianuarie 2017
privind modificarea Hotărârii nr.62 din 16 .09.2016  referitor la  

desemnarea a doi consilieri locali ai comunei Dochia  să facă parte din 
Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia 

în anul şcolar 2016-2017

Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 ianuarie 2017,

Luând în discuţie referatul de specialitate  nr. 213 din 16.01.2017 , înaintat 
de secretarul comunei Dochia, d-l Ăpitanu Constantin privind înlocuirea consilierului  
local Mîndru Petru care făcea parte în anul şcolar 2016-2017 din Consiliul de 
Administraţie al Şcolii gimnaziale Dochia, datorită incetării mandatului de drept prin 
deces , precum şi adresa Școlii Gimnaziale Dochia înregistrată cu nr. 174 din 
13.01.2017;

În baza art. 96 alin.(2) lit.b) din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale; O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educaţiei, 
cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative; art.4 alin.(1) din 
H.G. nr.2192/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind finanţarea şi 
administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat; Legea nr.52/2003-
privind transparenta decizională in administratia publica locala;

În temeiul art. art.36 alin. (6) lit.”a” pct.1, art. 45 alin.(1), art.115 
alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art.1 Se desemnează domnul   CEAUȘU VASILE consilier local al comunei Dochia, 
să facă parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii gimnaziale nr.1 al comunei 
Dochia, județul Neamț, în anul şcolar 2016-2017.

Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează domnul 
consilier  local al comunei Dochia , CEAUȘU VASILE

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, Şcolii 
gimnaziale nr.1 Dochia, persoanelor şi autorităţilor interesate şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.

Președinte  de ședință                              Contrasemnează pentru legalitate,
Ceaușu Vasile Secretar,

Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu    11  voturi „pentru”,  0 voturi „împotrivă” şi  0 ”abţineri” dintr-un total de 11
consilieri locali în funcţie şi   11 consilieri prezenţi

R O MÂ N I A

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA



HOTĂRÂRE  nr.  8  din 20.01.2017
privind atestarea apartenenței  la domeniul privat al comunei Dochia a unui 

teren intravilan  în suprafață de 1521mp, tarla nr. 22, parcela 552

Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamţ
Întrunit în şedinţă ordinară, în data de 20 ianuarie 2017,
Luând în considerare expunerea de motive nr.214 din 16.01.2017 , înaintată

de primarul comunei Dochia, dl. Păduraru Constantin  privind atestarea 
apartenenței la domeniul privat al comunei Dochia a unui teren extravilan şi 
raportul de specialitate nr. 175 din 13.01.2017, înaintat de Compartimentul 
urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al primarului.

În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea nr.  213/1998, privind 
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările 
ulterioare, a Codului civil şi a Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în 
administraţia publică;

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 și art. 115 lit. b) din 
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările 
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 Se atestă apartenenţa la domeniul privat al comunei Dochia a următoarei 
suprafeţe de teren: teren intravilan  în suprafață de1521mp, tarla nr. 22, 
parcela 552, cu vecinii:   

N – def. Nedelcu I. Vasile;
S – drum județean DJ-157H; 
V – def Apostolescu Vasile;
E – Carabela V. Elena. 

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Dochia, Compartimentul UAT şi Compartimentul contabilitate din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia;
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi 
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei Dochia.

Preşedinte de şedinţă,                    Contrasemnează pentru legalitate,
Ceaușu Vasile Secretar, Căpitanu Constantin 

Hotărârea a fost adoptată cu   11  voturi „pentru”,  0 voturi „împotrivă” şi   0 ”abţineri” dintr-un total de 11
consilieri locali în funcţie şi 11 consilieri prezenţi

R O MÂ N I A

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA



HOTĂRÂREA  nr. 9 din 20.01.2017

privind  aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț, pe anul 2017

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință 
ordinară în data de 20 ianuarie 2017;

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Dochia 
nr.217 din 16.01.2017, în calitate de inițiator al hotărârei;

Analilizând raportul Compartimentului resurse umane din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului  nr. 220 din 16.01.2017 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr. 7660/2006 privind aprobarea 
Instrucţiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice și ale art. 
23 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;

In temeiul art. 36 alin. 2 lit. a), alin. 3 lit. b), art. 45 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 Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț, pentru anul 2017,
potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se încredinţează cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 
Primarul comunei Dochia, în calitate de ordonator principal de credite și 
Compartimentul resurse umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Dochia.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul 
Neamţ, autorităților şi persoanelor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin grija secretarului comunei Dochia.

Președinte de ședință
Ceaușu Vasile Avizat,

Secretar, Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu   11  voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi  0 ”abţineri” dintr-un total de 11
consilieri locali în funcţie şi  11 consilieri prezenţi.

R O MÂ N I A

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA



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 20 IANUARIE 2017

Din totalul de 11 consilieri în funcţie, au fost prezenţi 11 consilieri, şedinţa fiind legal 
constituită. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local  al D-lui 
Mîndru Petru ,prin deces și vacantarea mandatului de consilier local(10 voturi 
pentru din 10 consilieri prezenți)
2. Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local a următorului supleant  
de pe lista Partidului Mișcarea Populară(10 voturi pentru ,1 abtinere, din11 consilieri 
prezenți)
3. Hotărâre privind aprobarea regulamentului privind implementarea și eliberarea 
formatului unic al modelului card –legitimație de parcare pentru persoanele cu 
handicap(9 voturi pentru, 2 abtineri , din 9 consilieri prezenți)
4. Hotarâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap 
grav din cadrul primăriei Dochia pentru anul 2016(11 voturi pentru din 11 consilieri 
prezenți)
5. Hotarare privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ din 
comuna Dochia, județul Neamț în anul școlar 2017-2018(11 voturi pentru din 
11consilieri prezenți)
6. Hotarare privind modificarea Hotărârii nr.62 din 16 .09.2016  referitor la  
desemnarea a doi consilieri locali ai comunei Dochia  să facă parte din Consiliul de 
Administraţie al Şcolii gimnaziale nr.1 Dochia în anul şcolar 2016-2017 (11 voturi 
pentru din 11 consilieri prezenți)
7. Hotarare  privind atestarea apartenenței  la domeniul privat al comunei Dochia a 
unui teren intravilan  în suprafață de 1521mp, tarla nr. 22, parcela 552(11 voturi 
pentru din 11 consilieri prezenți)
8. Hotarare  privind  aprobarea  Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul Neamț, pe anul 
2017(11 voturi pentru din 11 consilieri prezenți)

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



 

 
HOTĂRÂRE 

Nr. 10 din 30 ianuarie 2017 

Privind acordarea mandatului special în vederea exercitării prerogativelor 

prevăzute de art. 27 din Legea nr. 51 din 2006 privind serviciile comunitare de 

utilități publice 

 

Consiliul Local al comunei Dochia; 

Având în vedere Adresa nr. 6  din data de 25.01.2017 a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară “Aqua Neamț” prin care se solicită acordarea mandatului special 

prevăzut de art. 10 alin. 5 din Legea nr. 51 din 2006 privind  serviciilor comunitare de 
utilități publice în vederea exercitării prerogativelor prevăzute de art. 27 din același act 

normativ și expunerea de motive nr.418 din 26.01.2017 a secretarului comunei Dochia. 
Având în vedere Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare nr. 28 din 10.08.2009 încheiat între Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț în calitate de Autoritate delegantă și Compania 

Județeană Apa Serv S.A. în calitate de Operator, 
Luând în considerarea prevederile art. 10 alin. 5 și art. 27 din Legea nr. 51 din 

2006 privind  serviciilor comunitare de utilități publice și prevederile art. 16 alin. 4,                 
art. 17 alin. 2 lit a) pct. 4 a) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua 

Neamț; 
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 1 și 2 lit a) din Legea nr. 215 din 2001 privind 

administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
În temeiul art. 98 coroborat cu art. 45 alin.1) şi art.115 alin.1) lit.b) din Legea nr. 

215/2001 din Legea nr. 215 din 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare,; 
 

HOTĂRĂSTE: 

 
 ART. 1 Se acorda mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua 

Neamț, cu sediul în Municipiul Piatra Neamț, str. Alexandru cel Bun nr. 27, județul 

Neamț, identificată cu CIF: 23306298 să exercite, în numele și pe seama Unității 

Administrativ Teritoriale Dochia  atribuțiile, drepturile și obligațiile prevăzute de art. 27 

din Legea nr. 51 din 2006 privind  serviciile comunitare de utilități publice. 
ART. 2  
1) În baza prezentului mandat, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua 

Neamț” exercită atribuțiile de autoritate tutelară prevăzute de art. 3 pct. 2 lit. b) și c) din 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 

 

 



O.U.G.  nr. 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a instituțiilor publice în numele 
și pe seama unității administrativ teritoriale Dochia pentru Operatorul Regional 
Compania Județeană Apa Serv S.A., operator căruia i s-a delegat gestiunea serviciului de 
alimentare cu apă și de canalizare prin Contractul de delegare nr. 28 din 10.08.2009. 

2) Mandatul acordat Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Aqua Neamț” 

pentru exercitarea atribuțiilor de autoritate tutelară prevăzute de art. 3 pct. 2 lit c) din 
O.U.G.  nr. 109 din 2011, este condiționat de furnizarea tuturor informațiilor necesare 

întocmirii scrisorii de așteptări  de către Consiliul Județean Neamț. 
ART. 3 Secretarul comunei Dochia  va asigura comunicarea prezentei hotărâri 

autorităților și instituțiilor publice interesate. 
 
  
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                               CONTRASEMNEAZĂ 

                                                SECRETAR  

 

             Ceaușu Vasile                                 Căpitanu Constantin 

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu    7  voturi „pentru”,   0  voturi „împotrivă” şi   0  ”abţineri” dintr-un total de 11    

consilieri locali în funcţie şi    7  consilieri prezenţi 
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