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  D I S P O Z I Ţ I E 

  Nr.  53  din 12.02.2016 
privind convocarea  Consiliului  Local  al comunei Dochia, județul Neamț  

în ședința ordinară din data de vineri, 19 februarie 2016, ora 12,00 
 

Ciubotaru Iulian-Gheorghe, Primarul comunei Dochia, judeţul Neamţ, 
În  temeiul art. 39 alin.(1) şi art. 68  alin. (1)  din Legea nr. 215/2001, a administraţiei  publice 

locale, republicată; 
 

D I S P U N : 
 

ART. 1.   Se convoacă  Consiliul  Local  al  comunei  Dochia, jud. Neamţ, în ședință ordinară, 
pentru data de vineri, 19 februarie 2016, ora 12,00, în sala de ședință a Consiliului local al 
comunei Dochia, cu următoarea ordine de zi: 

1. Informare cu privire la adresa emisă la data de  01 februarie 2016, de către Tribunalul 
Neamț, în dosarul nr. 139/103/2016, referitor la cererea de anulare a Hotărârii 
Consiliului Local Dochia nr. 85/2015 formulată de Instituția Prefectului județul Neamț; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 2435/T/21.01.2016 – 
Proprietate imobiliară ”Teren extravilan, arabil, cu suprafață de 4319 mp, corp topo 
952A/31b, nr. CV 128”; (inițiator primarul comunei Dochia); 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 2434/T/21.01.2016 – 
Proprietate imobiliară ”Teren intravilan curți construcții cu suprafață de 250 mp, aferent 
constucției Cooperației Bălușești”; (ini țiator primarul comunei Dochia); 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului fondului de rezervă bugetară aferent 
bugetului local al comunei Dochia pe anul 2016; (inițiator primarul comunei Dochia); 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare ce se vor acorda 
elevilor  din Școala gimnazială nr. 1 Dochia în anul 2016 și repartizarea sumelor cu 
această destinație; (inițiator primarul comunei Dochia); 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unei finanțări Asociației Sportive ”VOINȚA” 
Dochia; (inițiator primarul comunei Dochia); 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe 
teritoriul administrativ al comunei Dochia; (inițiator primarul comunei Dochia); 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului educațional ”CARTEA – PRIETENA 
NOASTRĂ” ini țiat de bibliotecar Copcic Beatrice din cadrul Bibliotecii ”Nicolae 
Ciobanu” comuna Dochia; 

9. Întrebări, interpelări, discuţii. 
ART.2  - Secretarul  Primăriei comunei  Dochia, judeţul Neamţ,  va comunica  prezenta  
dispoziţie  persoanelor  şi  instituţiilor  interesate. 
           
                PRIMAR 
 Ciubotaru Iulian-Gheorghe                                                                                                                                                                                       
                                                                              
                                                                                            Avizează  pentru  legalitate 
                                                                                                      Secretar, Cristea Dumitriţa 
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