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RAPORT 
privind starea economică, socială si de mediu a comunei Dochia 

in anul 2012 
  
 
           În exercitarea atribuţiilor referitoare la relaţia cu Consiliul local, în calitate de Primar, am obligaţia de a prezenta in 
primul trimestru un raport anual privind starea economico-sociala si de mediu , această obligatie fiind prevazută expres 
in art.63 alin.(3) lit.a) din Legea nr.215/2001 – a administratiei publice locale, republicata cu completarile si modificarile 
ulterioare.  
          Anul 2012 a insemnat pentru comuna Dochia în primul rând o mai bună intelegere a tendintelor de dezvoltare în 
deplin acord cu Strategia de dezvoltare socio-economica a comunei Dochia 2007-2013, strategie aprobată prin H.C.L. 
nr. 14/2007. 
          Pornind de la un stadiu de dezvoltare destul de precar in cele mai importante domenii si având permanent in 
vedere necesitatea dezvoltarii durabile a localitatii, toate masurile stabilite in 2012 concretizate în Hotararile Consiliului si 
in Dispozitiile cu caracter normativ emise de Primar, au vizat implementarea unui sistem organizat cu prezentarea 
lucrurilor in mod real, scopul fiind acela de a valorifica oportunitatile in vederea rezolvarii problemelor cu care se 
confruntă comuna noastră.  
          În spiritul transparentei si respectului fata de cetateni, principii care trebuie sa guverneze administratia publica 
locala, redau mai jos sintetic activitatea desfasurata in anul 2012 pe domenii de activitate:  
 
IMPOZITE SI TAXE  
 
          Contul de executie a bugetului pe anul 2012 a cuprins venituri totale de 2322870, 62 lei iar la partea de cheltuieli 
de 2214308, 65 lei.  
          Situatia încasarii veniturilor din impozite si taxe locale este urmatoarea:  
       - Impozit şi taxa cladiri persoane fizice 17537 lei  
       - Impozit şi taxa cladiri pers.juridice 4811, 32 lei.     

 - 120667, 84 lei impozit şi taxa pe terenuri  
          Din impozitele pe mijloace de transport s-au incasat  21042, 00 lei  din care 15208, 00 lei de la pers. fizice  si 5834 
lei de la pers. juridice.  
       -Venituri din concesiuni : 11329, 97 lei  
        -Taxe judiciare de timbru şi taxa de timbru: 2522 lei  
        - Venituri din amenzi si alte sanctiuni: 17449 lei  
        -  Alte venituri : 3089 lei  
           Procentul de incasare a impozitelor si taxelor locale :  
                         - persoane juridice – 69, 50 %  
                         - persoane fizice – 78, 70 %  
 Prin HCL nr.67/2011 s-a aprobat inventarierea materiei impozabile pentru anul 2012, iar prin HCL nr.80/2011 s-au 
stabilit taxele şi impozitele locale pentru anul 2012. 
          Cheltuieli cu salarizarea :  
         -  cheltuieli cu pers. din adm. publica : 350132 lei  
         -  cheltuieli cu pers. incadrat in Serv.Voluntar Situatii de urgenta şi Paza comunală: 40361 lei  
         - cheltuieli cu personalul din invatamant :641552 lei  
         - cheltuieli cu personalul din sănătate: 12603 lei  

   -cheltuieli cu pers. din Biblioteca comunală: 11292 lei 
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   -cheltuieli asistenţi personali: 0 lei 
    -cheltuieli cu angajaţii în baza Legii nr.76/2002: 0 lei. 

  
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT  
 
          - Întretinere si reparatii drumuri comunale şi plombare DC 109  in valoare totala de 37114 lei din care:  
           - 20422, 80 lei au fost cheltuiti pentru contractarea lucrarilor de deszăpezire.  
           -s-a concesionat un teren arabil în suprafaţă de 2, 3 ha în vederea realizării unei ferme zootehnice; 
           -păşunile comunale au fost date în folosinţă crescătorilor de animale de pe raza comunei. 
  
LUCRĂRI DE APĂ SI CANALIZARE  
 
          -s-au reluat construcţiile la obiectivul „„Canalizare cu staţie de epurare în localitatea Dochia, jud.Neamţ” şi s-a 
executat 40% din lucrare; 
 
ILUMINATUL PUBLIC  
 

   - 23961, 26 lei – consum energie electrica , materiale si lucrari de intretinere.  
          -s-au achiziţionat 500 corpuri de iluminat. 
          -Prin HCL nr.32/2011 s-a aprobat Regulamentul şi Caietul de Sarcini al serviciului de iluminat public al comunei 
Dochia. 
  
SALUBRITATE  
 
          - Prin HCL nr.12/2012, Consiliul local al comunei Dochia a decis delegarea serviciului public de salubrizare, prin 
concesiune (procedura-licitaţie deschisă). Firma câştigătoare a fost S.C. AGMADY S.R.L. comuna Ceahlău, jud. Neamţ.Prin 
HCL nr.63/2012 s-a instituit taxa de salubritate, astfel: persoane fizice : 3, 5 lei/persoană/lună cu TVA, dar nu mai mult de 10 
lei/familie/lună cu TVA ;-persoane juridice : 30 lei/mc/lună cu TVA. 
           
  
INVESTITII  REALIZATE: 
 
-s-a realizat documentaţia tehnică şi studiul de fezabilitate pentru realizarea investiţiei „Imbunătăţirea calităţii mediului 
prin împădurirea terenurilor agricole degradate in comuna Dochia, jud.Neamţ”; 
- s-a realizat obiectivul de investiţie „Înfiinţarea şi amenajarea de spaţii verzi şi locuri de joacă în comuna Dochia, 
jud.Neamţ”; 
-Împădurirea a 10 ha terenuri degradate în pct.”Sport şi Tir” şi „Prisacă” – 264.575, 58 lei; 
-lucrări la reţeaua de canalizare cu staţie de epurare (procent 40%)- 534301, 18 lei; 
-modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea surselor clasice de iluminat cu becuri economice-12000 lei; 
-lucrări de îmbrăcăminte asfaltică – 79716, 43 lei; 
-pietruire drumuri comunale-13000 lei; 
-reparaţii magazie comuna Dochia. 
 
 
 
 STAREA CIVILA  
 
          În anul 2012 au fost inregistrate : 21 acte deces, din care 0 transcrieri 
                                                               7 acte casatorie, din care o transcriere  
                                                                4- transcrieri acte nastere  
                                                                40  cereri ptr. inceperea procedurilor  succesorale  
          S-au eliberat un număr total de 58 certificate: 25 naştere, 9 căsătorie şi 24 decese.  În urma controalelor efectuate 
pe acestă linie de organele îndreptatite nu au fost semnalate deficiente.  
  
 
 REGISTRUL AGRICOL 
 
        În acest domeniu  un lucru deosebit de important care s-a realizat in comună a fost arendarea de la particulari a 
unor suprafete agricole destul de însemnate.Evidenţa acestor contracte este păstrată de compartimentul registru agricol. 
        În anul 2012 au fost eliberate circa 1200 adeverinţe care au avut la baza inregistrarile din Registrul agricol.  
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       Au fost eliberate 21 certificate de producator. Comisia locală Dochia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 
asupra terenurilor a continuat să definitiveze şi să propună Comisiei judeţene Neamţ o serie de documentaţii şi hotărâri 
în urma cărora s-au eliberat titluri de proprietate solicitanţilor îndreptăţiţi. 
      Au mai rămas de solutionat  un număr de maxim 5 cereri la legile fondului funciar pentru care urmează sa fie 
intocmite procese verbale de punere in posesie, iar pentru cele care nu mai pot fi rezolvate pe cale administrativă se va 
apela la instanţa de judecată.  
          Din înregisterarile in Registrul agricol se constată o scădere a efectivelor de animale, cauza fiind atât obiectivă 
(greutăţi birocratice în privinţa subvenţiilor si plăţii efective a acestora) cât si subiectivă ( populaţia nu mai are unde 
desface produsele care şi aşa se vînd la un preţ mic). 
   
 URBANISM  
 
          În anul 2012 au fost eliberate 17 certificate de urbanism, 17 autorizatii de constructie şi 0 autorizaţii de 
desfiinţare.Prin HCL Dochia nr.5/18.01.2011 s-a aprobat P.U.G.-lui comunei Dochia şi Regulamentul local de 
urbanism.S-a trecut la întocmirea registrului spaţiilor verzi. A fost aprrobat Regulamentul local de implicare a publicului în 
elaborarea/revizuirea documentaţiei de urbanism şi amenajarea teritoriului (HCL nr.37/2011). Prin HCL nr.42/2011 s-a 
dispus demolarea grajdului şi magaziei aferente dispensarului în scopul realizării unui parc central. 
  
ASISTENTĂ SOCIALĂ SI AUTORITATE TUTELARĂ 
 
       S-a asigurat acordarea prestatiilor sociale pentru toate persoanele care au solicitat acordarea lor si care s-au 
incadrat in prevederile legale.  
        Compartimentul s-a ocupat si de protectia copiilor cu probleme si a familiilor acestora, de prevenirea abandonului 
familial, a abandonului scolar. Au fost elaborate planurile de servicii si s-a asigurat protectia persoanelor cu dizabilitati. S-
a răspuns in timp util la solicitarile judecatoriei, a organelor de politie, fiind întocmite anchete sociale. Au fost indeplinite 
urmatoarele prestatii si servicii:  
                  - ajutor social                                                           - 30 familii si 10 persoane singure               
                  - alocatii de stat                                                       -22 
                  - alocatii susţinere familială                                     - 126 familii  
                  - indemnizatii nastere                                              - 8 
                  - indemniz. pers. cu handicap în plată                    - 17 
                  - ajutoare incalzire                                                   - 288 dosare 
                  - anchete sociale                                                     - 270 
                  - consiliere primară în vederea obţinerii prestatiilor si a drepturilor conferite de lege; 
                   - consiliere primara si monitorizare in cazurile in care au fost implicati minori; 
                  – cazuri de viol – 0; 
                   -  4 planuri de servicii pentru prevenirea abandonului familial; 
                  -  colaborarea cu diverse asociatii si fundatii. 
          Prin HCL nr.81/2011 s-a aprobat Planul de acţiuni pe 2012 pentru persoanel beneficiare de ajutor social. 
  
ÎNVATAMANT  
 
                 - au fost continuate lucrările la obiectivul „Construire clădire grădiniţă-sat Dochia”; 
                 - s-au efectuat lucrări de igienizare la cele trei corpuri ale Şcolii cu clasele I-VIII Dochia; 
                 -s-au acordat cadouri tuturor elevilor Şcolii cu clasele I-VIII Dochia cu ocazia sărbătorilor de Crăciun; 
                 -s-au decontat în totalitate cheltuielile de transport ale cadrelor didactice; 
                 -prin HCL nr.14/2011 s-au aprobat cuantumul burselor şcolare. 
    
 
SĂNATATE  
 
             Cetătenii comunei beneficiază de un Dispensar medical corespunzător, dotat si cu un punct farmaceutic . Starea 
de sănatate a populatiei considerăm că se încadrează in standardele de la nivel judetean. Prin HCL nr.43/2009 s-a 
aprobat înfiinţarea Serviciului de asistenţă medicală comunitară, serviciu public fără personalitate juridică, în subordinea 
Consiliului local Dochia, iar prin HCL nr.67/2009 s-a aprobat Regulamentul de organizare şi funcţionare al Serviciului de 
asistenţă medicală comunitară.La dispensarul comunal s-a montat o centrală termică pe lemne care asigură încălzirea 
spaţiului ân condiţii de eficienţă şi confort. 
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 CULTURĂ – CULTE - TURISM şi  SPORT 
 
          În domeniul sportului, echipa de forbal Asociaţia Sportivă „Voinţa Dochia” a fost înscrisă în campionatul judeţean 
(liga a V-a), iar prin HCL nr.9/2012 s-a acordat o finanţare echipei în cuantum de 20.000 lei.          
            
  PROTECTIA MEDIULUI  
 
          Realizarea cea mai importanta o constituie inchiderea gropii de gunoi din „pct. Podul Rusului”. Comuna noastră 
este membră a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ECONEAMŢ” acest lucru fiind foarte benefic pentru locuitorii 
comunei care vor beneficia foarte curand de un serviciu de gestionare a deseurilor la standarde europene. De 
asemenea, comuna Dochia este şi membră a Asociatiei de Dezvoltare intercomunitara „AQUA NEAMŢ”, asociaţie prin 
se va realiza serviciul de apă şi canal. Prin HCL nr.21/2012 s-a aprobat Planul local de acţiune pentru protecţia apelor 
împotriva poluării cu nitraţi din surse agricole. 
 
PROIECTE IN CURS DE DERULARE  
 
1.Reparaţii drumuri comunale şi podeţe; 
2.Reabilitare cămin cultural Băluşeşti; 
3.Realizarea reţelei de canalizare şi a Staţiei de epurare; 
5. Sală de educaţie fizică şcolară; 
6.Modernizarea Căminului cultural Dochia prin refacerea acoperişului; 
7.Înfrăţirea între localităţi-în cadrul programului „Europa pentru cetăţeni 2007-2013”; 
8.Achiziţionarea unui hidrant pentru clădirea „sediu post poliţie”, precum şi achiziţionarea unui sistem de supraveghere 
video; 
          Finalizarea acestor proiecte necesită un proces foarte riguros de selectie a proiectantilor si constructorilor prin 
licitatie publica, obtinerea a numeroase avize , cofinantare din bugetul local,  care poate trezi scepticismul unor cetateni, 
insă consideram ca trebuie sa avem incredere că totul va fi dus la bun sfarsit.  
  
PROTECTIA CIVILĂ, PSI ŞI SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 
          La nivelul comunei functionează un serviciu de voluntari format din 33 membri, constituit pe grupe de prevenire si 
interventie.S-au inregistrat 3 incendii la gospodării fără pagube materiale însemnate.S-a efectuat împreună cu 
I.S.U.”Petrodava”Neamţ şi Poliţia comunei Dochia operaţiunea de asanare a muniţiei rămasă neexplodată în pct.”Coastă 
Cracău”.. 
          Din bugetul local aferent anului 2012 s-au procurat materiale necesare de primă necesitate pentru serviciul de 
urgenţă.  
  
ORDINEA SI LINISTEA PUBLICĂ 
 
       Ordinea şi liniştea publică a comunei este asigurată de Serviciul public de pază comunitară, serviciu înfiinţat în 
subordinea Consiliului local al comunei Dochia, ce cuprinde un număr de 3 paznici (ca urmare a reorganizării serviciului) 
şi Poliţia comunei Dochia ce cuprinde un număr de 2 agenţi. 
 

 
 
 

Aplicarea transparenţei decizionale în cadrul Consiliului Local al comunei Dochia pe anul 2012 
 

    Perioada de raportare 1 ianuarie 2012 – 31 decembrie 2012.  
Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică are drept scop:  

    a) să sporească gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei 
administrative;  

    b) să stimuleze participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de 
elaborare a actelor normative;  

    c) să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.  
     La baza acestei legii stau următoarele principii: informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor 
de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra 
proiectelor de acte normative; consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în 
procesul de elaborare a proiectelor de acte normative; participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative 

şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea anumitor reguli.  
Potrivit art.12. alin (1) din Legea nr.52/2003 autorităţile publice sunt obligate să întocmească şi să facă public un raport 
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anual privind transparenţa decizională din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, 
precum şi a altor instituţii publice care utilizează resursele financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii 

şi asociaţiile legal constituite ale acestora.  
     În acest sens Consiliul Local Dochia în anul 2012 a adoptat un număr de 82 hotărâri din care 79 hotărâri au avut 
caracter normativ, fiind cu aplicabilitate generală. Procedura de elaborare a actelor normative prevăzută de Legea 

52/2003 a fost parţial pusă în aplicare datorită termenelor stabilite de lege. Anunţul cu privire la elaborarea proiectelor de 
hotărâre s-a făcut  la sediul primăriei cu 10 zile înaintea şedinţelor de consiliu local. Proiectele au fost însoţite de 

rapoartele de specialitate ale compartimentelor de resort şi afişate pentru cei interesaţi a trimite în scris propuneri, 
sugestii, opinii cu privire la elaborarea proiectelor de hotărâre, nu au fost înregistrate scrisori în acest sens. Şedinţele 
consiliului local întotdeauna au fost făcute publice cu cel puţin 3 zile înainte de desfăşurare. La şedinţe au participat 

consilierii, executivul, directorul şcolii, preoţii parohiilor din comună, poliţiştii comunei, doctorul uman şi cel veterninar, 
cetăţeni ai comunei Dochia, reprezntanţii Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, numărul participanţilor fiind în medie de 6 

persoane la fiecare şedinţă a consiliului local. În cursul anului 2012 nu au avut loc  dezbateri publice. În urma şedinţelor 
publice ale consiliului local a fost întocmită minuta şedinţei cu respectarea art.10 din Legea nr.52/2003. Minutele 

şedinţelor au fost făcute publice la sediul primăriei. Hotărârile Consiliului Local au fost făcute publice la sediul primăriei 
comunei Dochia în locuri special amenajate. 

 
 
 

RAPORT ANUAL 2012 
 

A. Procesul de elaborare a actelor normative  
1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate- 82 

 
2. Numărul proiectelor de acte normative anunţate în mod public-43 

1. pe site-ul propriu- 0 
2. prin afişare la sediul propriu- 43 

3. prin mass-media -0 
3. Numărul proiectelor transmise persoanelor care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul 

de act normativ- 0  
 

4. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite- 0  
 

5. Numărul total al recomandărilor primite- 0  
 

6. Numărul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative- 0  
 

7. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite- 0  
 

8. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în procedura de urgenţă -39 
 

B. Procesul de luare a deciziilor  
1. Numărul total al şedinţelor publice-30 

 
2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin  

1. afişare la sediul propriu - 19  
2. publicare pe site-ul propriu -0 

3. mass-media -0 
3. Numărul şedinţelor publice aduse la cunoştinţa cetăţenilor şi asociaţiilor legal constituite care au prezentat sugestii şi 

propuneri în scris- 0  
 

4. Numărul persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice -120  
 

5. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media -0 
 

6. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice - 0  
 

7. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate- 0 
 

8. Numărul şedinţelor care au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului- 0  
1. informaţii exceptate- 0  
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2. vot secret- 0  
3. alte motive (care ?)- 0  

4. total 0  
9. Numărul total al şedinţelor publice- 30 

 
C. Cazurile în care autoritatea publică a  

fost acţionată în justiţie  
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind participarea cetăţenilor la procesul de 

elaborare a actelor normative.- 0  
1. rezolvare favorabilă- 0  

2. respinse- 0  
3. în curs de soluţionare- 0  

4. total- 0  
2. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind participarea cetăţenilor la procesul de luare 

a deciziilor- 0  
1. rezolvate favorabil- 0  

2. respinse- 0  
3. în curs de soluţionare- 0  

4. total- 0  
 
 
 

Accesul cetatenilor la informatiile de interes public 
pe anul 2012 

 
    Avand in vedere dispozitiile Legii nr.544/2001-privind liberul acces la informaţiile de interes public, Consiliul Local al 
comunei Dochia a adoptat Hotararea nr.2/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, unde la anexa 6 s-a aprobat Procedura gestionării şi comunicării 
informaţiilor de interes public. 
    Conform Legii nr.544/2001-privind liberul acces la informaţiile de interes public şi  Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, compartimentul Relaţii cu cetăţenii şi 
Registartură are obligatia de a intocmi anual, in cursul lunii ianuarie, un raport privind accesul la informatiile de interes 
public conform prevederilor L.544/2001, pentru anul anterior. 
 
    Situatia statistica pe anul 2012, se prezinta astfel: 
 
- s-au inregistrat circa 3 solicitari zilnice – informatii furnizate sub forma verbala, care privesc activitatea 
compartimentelor de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, cu precadere 
referitoare la urmatoarele domenii de interes public: 
- hotarari ale Consiliului Local al comunei Dochia; 
- dispozitii cu caracter normativ emise de Primar; 
- informatii despre componenta Consiliului Local al comunei Dochia si a comisilor de specialitate; 
- diferite informatii privind starea economica si sociala a comunei Dochia; strategii, programe privind dezvoltarea social-
economica a comunei Dochia; 
- informatii privind activitatea consilierilor locali si a viceprimarului – extrase din rapoartele anuale de activitate; 
- informatii privind organizarea si desfasurarea diferitelor licitatii publice (inchirieri, concesionari); 
- informatii privind procesele verbale de constatare a contraventiilor; 
- documentarea asupra unor planuri urbanistice, a regulamentului de urbanism, planuri de situatie, etc.; 
- informatii privind emiterea unor certificate de urbanism, autorizatii de construire, certificate notare in CF,; autorizatii de 
functionare si vize anuale; 
- informatii privind bugetul local; 
- date privind reglementarea activitatii de Stare Civila; 
- date privind actele necesare in vederea instituirii de: tutela, curatela, asistenta persoane varstnice si bolnavi; acordare 
indemnizatii de nastere, venitul minim garantat, alocaţii familiale complementare şi monoparentale; 
- modalitati de contestare privind dreptul de acces la informatiile de interes public; 
- informatii privind achizitionarea de bunuri,servicii; 
- date privind relatiile de colaborare sau parteneriate cu autoritati din tara si strainatate, infratirea cu alte comune; 
- informatii despre agenda cultural-sportiva si legate de organizarea acestora in colaborare cu alte institutii; 
- relatii cu ONG-urile si IMM-urile, informatii despre programele de finantare externa; 
- structura organizatorica a primariei, statul de functii, atributiile servicilor, program de functionare si de audiente; 
- acte normative care reglementeaza organizarea si functionarea institutiei; 
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- numele si prenumele persoanelor din conducerea institutiei; numerele de telefon, fax, adresa e-mail si a paginii de 
internet. 
 
      Toate aceste informatii au fost furnizate verbal solicitantiilor, iar persoanele care au solicitat informatii din alte 
domenii de activitate, au fost directionate catre institutiile abilitate, potrivit legii. 
      De asemenea, au mai fost înregistrate 4 solicitări de informaţii de interes public (una pe suport de hârtie, 3 pe suport 
electronic, una depusă de o persoană juridică, iar celelalte de persoane fizice) toate soluţionate favorabil. 
 
 
 
    Plangeri in instanta formulate in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 544/2001 nu s-au inregistrat pana in prezent. 
 
 
 

Primarul comunei Dochia, 
CIUBOTARU Iulian-Gheorghe 


