
 

HOTĂRÂREA nr.45 din 21.07.2017 
 

privind aprobarea Programului de aprovizionare a populației cu produse raționalizate în caz 

de mobilizare și război al comunei Dochia județul Neamț , valabil pentru perioada 2017-2020 

 
      Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 21 iulie 2017, 

             Luând în discuţie proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia, referatul de 
specialitate întocmit de secretarul comunei Dochia nr.  3844 din 11.07.2017 şi ţinând seama de 
adresa Instituției Prefectului Județului Neamț nr.807/30.06.2017 Avizul comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local Dochia 
            În baza art. 47 lit. d) din Legea nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a 
teritoriului pentru apărare cu modificările şi completările ulterioare;Ordinul nr.109/2003 pentru 
aprobarea Normelor privind elaborarea programelor de desfacere a mărfurilor prin introducerea 
sistemului de distribuire către populație a principalelor produse alimentare și nealimentare pe 
bază de rații și cartele, în caz de mobilizare sau război ; Legea nr.52/2003-privind transparenta 
decizională in administratia publica locala;  

             În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1 şi lit.b) şi 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 Se aprobă Programului de aprovizionare a populației cu produse raționalizate în caz de 
mobilizare și război al comunei Dochia județul Neamț , valabil pentru perioada 2017-2020 

conform  Anexei nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarulși viceprimarul  
comunei Dochia ,compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
și secretarul comunei Dochia. 
 
 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate şi 
se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 
 
Președinte  de ședință                                                            Contrasemnează pentru legalitate,            

    Iacob Marian                                                                                            Secretar, 

                                              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.46 din 21.07.2017 
privind aprobarea tabelelor nominale pentru suprafețele de pășuni și fânețe de pe raza 

comunei Dochia , în vederea întocmirii Amenajamentului Pastoral 

 

      Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 21 iulie 2017, 
             Luând în discuţie proiectul de hotărâre inițiat de D-nul primar Păduraru Constantin 
,referatul de specialitate întocmit de secretarul comunei Dochia nr.3845 din 11.07.2017 şi ţinând 
seama de adresa Instituției Prefectului Județului Neamț nr.8415/21.06.2017 și Avizul comisiilor 
de specialitate ale Consiliului Local Dochia  

În baza OUG.nr.34/2013, HG 1064/2013, HG nr.78/2014 ,HG nr.214/2017 pentru 
aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor 
pastorale ale suprafeţelor de pajişti permanente, precum şi pentru modificarea şi completarea 
Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru 
modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotărârea 
Guvernului nr. 1.064/2013; Legea nr.52/2003-privind transparenta decizională in administratia 
publica locala;  

             În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1 şi lit.b) şi 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 Se aprobă Tabelele nominale pentru suprafețele de pășuni și fânețe de pe raza comunei 
Dochia , în vederea întocmirii Amenajamentului Pastoral ,conform  Anexei nr. 1 ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează persoanele desemnate 
pentru întocmirea Amenajamentului Pastoral ,compartimentul agricol din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului și secretarul comunei Dochia. 
 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate şi 
se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 
 
Președinte  de ședință                                                            Contrasemnează pentru legalitate,            

    Iacob Marian                                                                                            Secretar, 

                                              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.47 din 21.07.2017 
privind revocarea HCL nr.43/16.06.2017 privind drepturilor băneşti ale personalului didactic 

pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă, aferente lunilor 

decembrie 2016-aprilie2017 

 

      Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 21 iulie 2017, 
             Luând în discuţie referatul de specialitate întocmit de secretarul comunei Dochia nr.3841      
din11.07.2017 şi ţinând seama de adresa Instituției Prefectului Județului Neamț ,Serviciul 
Verificarea Legalitatii Actelor Contecios Administrativ și Procese Electorale 
nr.8399/22.06.2017, prin care se solicită revocarea HCL nr. 43/2017 ,precum și Proiectul de 
Hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia. 
Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dochia. 

În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1 şi lit.b) şi 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 Se aprobă revocarea HCL nr.43/16.06.2017 privind drepturilor băneşti ale personalului 
didactic pentru cheltuielile de deplasare, pentru transport la şi de la locul de muncă, aferente 
lunilor decembrie 2016-aprilie2017. 
 
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul contabilitate 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului și secretarul comunei Dochia. 
 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate şi 
se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 
 
Președinte  de ședință                                                            Contrasemnează pentru legalitate,            

    Iacob Marian                                                                                            Secretar, 

                                              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.48 din 21.07.2017 
privind modificarea şi aprobarea organigramei, statului de funcţii pentru 

aparatul  de specialitate al primarului comunei Dochia,  
 
 

            Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de  21 iulie 2017, 
          Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l 
Păduraru Constantin  privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul 
de specialitate al primarului comunei Dochia, serviciilor şi instituţiilor publice aflate sub 
autoritatea Consiliului local Dochia, precum şi referatul nr.3966/17.07.2017 întocmit de d-
na inspector Păduraru Cristina-responsabil resurse umane din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului comunei Dochia, 
           Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică şi comisia buget-
finanţe din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia, , precum şi avizul A.N.F.P. nr. 32459 
/2017, 
          În baza art.2, art.7, art. 100,art. 107 alin.(1) (2) , art.112 al Legii nr.188/1999-privind 
statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
prevederilor art.XVI alin.(2)  din Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003-privind unele măsuri 
pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi 
în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei; art. III din O.U.G. nr.63/2010- 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare;Ordinul comun nr.277/1709/2012-
privind revizuirea mediei numărului de locuitori prevăzute în tabelul 2 din anexa la O.U.G. 
nr.63/2010-pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006-privind finanţele publice 
locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare; Legea nr.52/2003-privind 
transparenta decizională in administratia publica locală;  

           În temeiul art.36 alin.(2) lit.”a”, alin.(3) lit.”b” 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. (1) Se aprobă Organigrama aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia,  
ce cuprinde un număr total de 23 posturi (inclusiv postul de asistent medical comunitar), 
conform anexei nr.1, anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, din care: 
a) 2 posturi funcţii de demnitate publică 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 



b) 2 posturi funcţii publice de conducere: Secretar comuna Dochia şi şef birou 
contabilitate 
c) 9 funcţii publice de execuţie 
d) 10 posturi funcţii în regim contractual bugetar 
 
             (2) Postul contractual de asistent medical comunitar din cadrul Serviciului de 
asistenţă medicală comunitară Dochia este cuprins la capitolul bugetar „Sănătate” şi nu 
intră în numărul maxim de posturi, prevăzut la art.III, alin.(1) din O.U.G. nr.63/2010- 
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare. 
 
Art.2 Se aprobă statul de funcţii  pentru aparatul de specialitate al primarului comunei 
Dochia, conform anexei nr.2 anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
           
Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Dochia, compartimentul resurse umane şi contabilitate din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Dochia. 
 
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, A.N.F.P. şi 
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei 
Dochia. 

 
 

Președinte  de ședință                                                            Contrasemnează pentru legalitate,            

    Iacob Marian                                                                                            Secretar, 

                                              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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

HOTĂRÂREA nr.49 din 21.07.2017 
privind aprobarea utilizării sumei de 50.000 lei prevăzuți în bugetul local pe anul 2017, pentru 

organizarea activității ”Ziua Comunei Dochia” 
 

      Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 21 iulie  2017, 
             Luând în discuţie referatul de specialitate nr.4070 din 20.07.2017 întocmit de 
compartimentul contabilitate  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia  
           Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;   
Conform art.1 alin.3 din Legea 140/2017; Legea nr.52/2003-privind transparenta decizională in 
administratia publica locala; HCL nr.25 /23.03.2017 privind aprobarea bugetului local al 
comunei Dochia pe anul 2017. 

             În temeiul art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 1 şi lit.b) şi 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 Se aprobă utilizarea sumei de 50.000 lei prevăzuți în bugetul local pentru anul 2017 
,pentru organizarea activității ”Ziua Comunei Dochia” după cum urmează: 
 - 7.497 lei  -servicii de sonorizare  și scenotehnică 
  -38.913 lei – onorariu artiști 
 -3500 lei – foc de artificii 
 

Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia şi 
compartimentele contabilitate,achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Dochia. 
 
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate şi 
se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 
 
 
Președinte  de ședință                                                            Contrasemnează pentru legalitate,            

    Iacob Marian                                                                                            Secretar, 

                                              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 

 
 
 


