
 

 
HOTĂRÂRE  nr. 30 din 21.04.2017 

 
privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privind convorbirile telefonice și 

consumul lunar de carburanti pentru autoturismul, utilajele și echipamente 

tehnologice proprietatea comunei Dochia, judeţul Neamţ” 

 

 

  Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ; 

               Luând în discuţie referatul de specialitate nr. 2013 din 18.04.2017 întocmit de Pantaziu 

Elena , contabil în cadrul compartimentului de contanilitate al comunei Dochia, jud. Neamţ;  

          Având în vedere expunerea de motive a primarului nr.2027/18.04.2017 prin care se 

propune stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privind convorbirile telefonice și 

consumul lunar de carburanti pentru autoturismul, utilajele și echipamente tehnologice 

proprietatea comunei Dochia, judeţul Neamţ” 

; 

Văzând avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia; 

 În baza O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor nomative de cheltuieli pentru autorităţile 

administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile din Legea nr.258/2015 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice; 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.(1),  art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. (1) Se aprobă cota de combustibil pentru autoturismul marca Dacia Loga MCV 

înmatriculat cu nr. NT 14 CLD, proprietatea Comunei Dochia, în cantitate lunară de 200 litri. 

 (2) Se aprobă cota de combustibil pentru motofierăstrăul, motopompa, motocositorile şi 

generatorul proprietatea Comunei Dochia, în cantitate de 20 litri/lună. 

(3) În cazuri speciale, cum ar fi situaţiile de urgenţă, cotele de combustibil prevăzute la 

alin.(1) şi (2) se pot suplimenta în baza unor documente justificative. 

Art.2. – Se aprobă cheltuielile necesare privind convorbirile telefonice în sumă maximă 

lunară de 2500 lei  

Art.3. (1) – Îndeplinirea prezentei hotărâri revine primarului comunei Dochia și 

Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Dochia. 

            Art.4 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, 
                                                                    Secretar, Căpitanu Constantin  

          Chiuaru Vasile 

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

 

R O MÂ N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 



 

 

 
HOTĂRÂRE  nr. 31 din 21.04.2017 

privind atestarea apartenenței  la domeniul privat al comunei Dochia a unui 
teren intravilan  cvartal 39 , parcela 858a , în suprafaţa de 1739,00 mp 

  

          Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamţ 
          Întrunit în şedinţă ordinară, în data de 21 aprilie 2017, 

Luând în considerare expunerea de motive nr.2028 din 18.04.2017 , 
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. 1957 din 11.04.2017, înaintat de Compartimentul 
urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al primarului. 

Având avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al 
comunei Dochia; 

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  cvartal 39 , parcela 858a , în suprafaţa 
de 1739,00 mp, cu vecinii:    

     N – NCP 301; 

            S – Pascaru Andrei; 

            V – NCP 50591; 

            E – drum sătesc (str. 4).  

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, 

                                                                    Secretar, Căpitanu Constantin  

          Chiuaru Vasile 

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

 

 

 

R O MÂ N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 

 



 

 

 

HOTĂRÂREA nr. 32 /21 .04. 2017 

privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat în intravilanul comunei 

Dochia, județul Neamţ , corp topo 552, nr. CV 22,  în suprafaţă de 1521 mp, proprietate 

privată a comunei Dochia, cu destinația construcție . 

 

            Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21 

aprilie 2017, 

Conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 199/1997, pentru ratificarea 

Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 

1985; 

            Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l 

Păduraru Constantin privind concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat în intravilanul 

comunei Dochia, jud.Neamţ, corp topo 552, nr. CV 22, în suprafaţă de 1521 mp, proprietate 

privată a comunei Dochia, cu destinația construcție,  precum şi referatul de specialitate nr. 

2017/18.04.2017, întocmit de Compartimentul U.A.T. din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dochia; 

            În baza O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 

proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; H.G.nr. 168 din 14 februarie 2007 

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică; Legea nr. 

50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările 

ulterioare; Legea nr.52/2003, privind transparența decizională in administrația publică locală;  

           Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică, amenajarea teritoriului și 

urbanism şi comisia economică, buget-finanţe, agricultură, din cadrul Consiliului Local al 

comunei Dochia,          

           În temeiul art.36 alin.(2) lit. c, alin.(5) lit.b, art. 45, 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 (1) Se aprobă concesionarea prin licitaţie publică a unui teren situat în intravilanul 

comunei Dochia, județul Neamţ, corp topo 552, nr. CV 22, în suprafaţă de 1521 mp, proprietate 

privată a comunei Dochia, categoria de folosință arabil, cu destinația construcție . 

          (2) Autorizaţia de construire se va obţine în termen de maxim 12 luni de la data încheierii 

contractului de concesiune, iar finalizarea lucrărilor autorizate se va realiza în termen de 12 luni 

de la data obţinerii Autorizaţii de Construire, cu posibilitate de prelungire conform prevederilor 

legale. Nerespectarea condiţiilor de mai sus duce la rezilierea contractului de concesiune. 

Art.2 Concesionarea se face pe o perioadă de 49 de ani. 

Art.3 Se aprobă studiul de oportunitate, raportul de evaluare și caietul de sarcini, conform 

anexelor nr.1 şi 2, anexe ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

 R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 

 

 



 

 

 

Art.4 Se numeşte comisia de evaluare a ofertelor în următoarea configuraţie nominală : 

Preşedinte:  GAMAN VERONICA – inspector U.A.T. 

Membri:      CHIUARU MARIA – inspector protecția mediului 

                    ȘOALĂ ELENA – inspector impozite și taxe 

                    OLTEANU FLORIN – inspector achiziții publice 

                    CĂPITANU CONSTANTIN – secretarul comunei Dochia                    

Art.5 Se împuterniceşte primarul comunei Dochia să ia toate măsurile legale şi necesare în 

numele comunei şi consiliului local Dochia, în vederea îndeplinirii procedurilor de concesiune şi 

pentru semnarea contractului de concesiune. 

Art.6 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia, 

compartimentul UAT şi compartimentul taxe şi impozite din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dochia. 

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi autorităţilor 

interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

 

 

Dochia, 21 aprilie 2017 

 

 

 

    Preşedinte de şedinţă,                                                             Contrasemnează pentru legalitate, 

   Chiuaru Vasile                                                                        Secretar, Căpitanu Constantin 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu   9  voturi „pentru”,   0 voturi „împotrivă” şi   0  ”abţineri” dintr-un total de 11  

consilieri locali în funcţie şi  9   consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
HOTĂRÂREA nr.  33  /27 aprilie2017 

privind punerea la dispoziția proiectului ” PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A 

INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL NEAMT IN PERIOADA 2014-2020”a terenului 

pentru construcția/ extinderea/ reabilitarea noilor investiții aferente acestuia pentru 

comuna Dochia jud. Neamț 
 

  Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamţ întrunit în şedinţă extraordinară, în data 

de 27 aprilie  2017,           

  Având în vedere: 

 - expunerea de motive nr.2202 din 25.04.2017 privind necesitatea adoptării 

proiectului de hotărâre prezentată de către dl. primar al Comunei Dochia; 

 - raportul de specialitate nr. 2203 din data de 25.04.2017 întocmit de 

Compartimentul Urbanism ; 

 

-Conform  prevederile art. 12 alin (1) lit (a)din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare 

 

 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) litera "d" şi art. 45 alin. (1) din Legea 

215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 

 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

             Art. 1 Se aprobă punerea la dispoziția proiectului ”PROIECTUL REGIONAL DE 

DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL NEAMT IN 

PERIOADA 2014-2020„   a terenului pentru construcția /extinderea/reabilitarea 

obiectivului de investiții ”Contract CL 1  Extinderea sistemului de apa in sistemul 

zonal S1 – Piatra Neamt” 

             Art. 2 Obiectivul de investiții ”Contract CL 1  Extinderea sistemului de apa in 

sistemul zonal S1 – Piatra Neamt”, aferent proiectului ”PROIECTUL REGIONAL DE 

DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL NEAMT IN 

PERIOADA 2014-2020„, se va construi/ extinde/ reabilita pe terenul care se află în 

dmeniul public al comunei Dochia , teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului 

propus în proiect . 

 Art. 3 Se aprobă suprafețele de teren conform ANEXEI și planului de situații la 

prezenta hotărâre. 

  

 Art. 4 Primarul comunei şi Compartimentul urbanism  din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Dochia vor lua măsurile necesare şi vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

 Art. 10 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - județul Neamț,  

instituțiilor și autorităților interesate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului. 

 

        Preşedintele de şedinţă                 Contrasemnează pentru legalitate, Secretar, 

             Chiuaru  Vasile              Căpitanu Constantin                     

                      

 

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

locali în funcţie şi      consilieri prezenţi. 

 

 

  R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 


