
 
   

 

 

HOTĂRÂREA nr. 67 din 02 noiembrie 2017 
                                                             

privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii 

“C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului „Cămin Cultural Dochia” și asigurarea 

condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii „Reabilitarea, 

modernizarea infrastructurii culturale și dotarea așezămintelor culturale din 

mediul rural”, comuna Dochia, județul Neamț 

 
Avand in vedere: 

- Expunerea de motive nr 6070 din 01.11.2017 a Primarului comunei Dochia Păduraru 

Constantin; 

- Hotararea consiliului Local al comunei Dochia Nr.51/2013 privind necesitatea, 

oportunitatea și aprobarea reabilitării, infrastructurii culturale și dotării căminului cultural 

din satul Dochia, comuna Dochia, jud. Neamț. 

 

In conformitate cu prevederile : 

- Ordonanța Guvernului nr 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței 

Guvernului nr 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții“C.N.I.” S.A; 

  

 

 In temeiul  art. 36, alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. c), art. 45, alin. (1) şi alin. 6, art. 115 

lit. (b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locală, cu modificările şi 

completările ulterioare, republicată. 

 

                                                HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1. Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 

și Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe baza de protocol,  

a amplasamentului, asezamant cultural si teren aferent,  situat în  comuna Dochia și aflat în 

administrarea Consiliului local Dochia, în suprafață construita de 501 mp, si teren aferent in 

suprafata de 1330 mp,identificat potrivit Cărții funciare nr. 50609-Dochia nr. topo 50609 și 

nr.topo 50609 ,liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. 

a obiectivului de investiţii„Reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale și dotarea 

așezămintelor culturale din mediul rural”, comuna Dochia, județul Neamț 

Art.2.  Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii și lucrări 

finanțate de UAT Dochia în valoare de 155 013 lei cu TVA. 

 

 

R O MÂ N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 

 



Art. 3. Se aprobă demolarea construcțiilor aflate pe amplasament (construcții care nu fac 

obiectul predării), anterior semnării protocolului  de predare-primire. 

Art.4. Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea 

reglementărilor în vigoare; 

Art.5. Se aprobă asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Dochia, județul 

Neamț a cheltuielilor pentru racordurile la utilități (electrică, apa, canal, gaz sau alt tip de 

combustibil utilizat etc.); 

Art.6. Consiliul Local al comunei  Dochia,  se obligă să asigure, în condițiile legii, 

suprafețele de teren necesare pentru depozitarea și organizarea șantierului; 

Art.7.  Consiliul Local al Comunei Dochia  se obligă ca, după predarea amplasamentului 

și a obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioada de minim 

15 ani; 

ART 8. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi autorităţilor 

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

ART 9. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul CL 

Dochia şi publicare pe site-ul propriu Primăriei comunei Dochia 

 

 

 

 

 
Preşedintele de şedinţă     Contrasemnează pentru legalitate, 

            Iacob Ghiocel 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 HOTĂRÂRE 

Nr. 68 din 17 noiembrie 2017 

 

privind  aprobarea execuţiei bugetare la data de 30 septembrie 2017  
 

Consiliul Local al comunei Dochia, întrunit în şedinţa ordinară din data de 17.11.2017 

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  şi raportul de specialitate nr. 6296 din data de 14 .11.2017 întocmit de inspector  

contabil Pantaziu Elena, 

        Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dochia 

   În baza prevederilor art. 49 alin. 12 din  Legea nr.273/2006, privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare, art.27, alin. (9) din Legea nr. 82/1991 a 

contabilității, cu modificările şi completările ulterioare,, a Legii nr. 52/2003, privind transparenta 

decizionala in administratia publica;  

 

În temeiul art. 36, alin. 4, art. 45 alin. (1)  şi art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 
 

H OTĂRĂŞTE : 
 
 

  Art. 1  Se aprobă execuţia bugetară la data de 30.09.2017 conform Anexei nr. 1 a 

prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia; 

   Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Dochia şi Compartimentul contabilitate. 

             Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi 

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

 

 

 

         Preşedintele de şedinţă     Contrasemnează pentru legalitate, 

            Iacob Ghiocel 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 M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 

 

 



 

 

 

 

HOTĂRÂREA nr.69 din 17.11.2017 
privind aprobarea utilizarii sumei de 23.150 lei, prevăzute în bugetul local pe anul 

2017 , pentru finantarea unitatilor de cult 

      Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 17 noiembrie  2017, 

             Luând în discuţie referatul de specialitate nr.6297din 14.11.2017 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. 

        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 utilizarea sumei de 23.150 lei prevăzuți în bugetul local pentru anul 2017 

,pentru finanțarea unităților de cult, după cum urmează: 

 - 5.000 lei  -biserica Sf. Treime catolică 

  -5.000 lei – biserica Sf Nicolae Bălușești 

 -5.000 lei – biserica Sf. Voievozi Dochia 

           - 8.150 lei-  biserica Sf Nicolae  Bahna 

 

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 Ghiocel 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 M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 

 
 



 

 

HOTĂRÂREA nr.70 din 17.11.2017 

 

privind modificarea anexei la HCL nr. 66/20.10.2017 „Regulamentul privind 

conduita în parcurile și locurile de joacă de pe raza comunei Dochia” 
 

 

      Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 17 

noiembrie  2017, 

              Având în vedere: 

- adresa nr.14009/31.10.2017 a Serviciului Verificarea Legalității Actelor 

Contencios Administrativ și Procese Electorale, Instituția Prefectului –Județul 

Neamț 

                   Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dochia. 

-prevederile Ordonantei de Guvern nr.21/2002 privind gospodarirea 

localitatilor rurale si urbane și art.3 și art. 8 alin.(2) lit.”d” din  Ordonanța de 

Guvern nr.2/2001 ,privind regimul juridic al contavențiilor , cu modificările și 

completările ulterioare  

   In temeiul art. 36 alin. 2 lit. d) coroborat cu alin. 6 lit. a pct. 8 și 14, art. 45, 

alin. (1) si alin. (6) 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 modificarea cuantumului amenzilor prevăzute în anexa la HCL. 

Nr. 66/20.10.2017  ”Regulamentul privind conduita  în  parcurile și locurile de 

joaca de pe raza comunei Dochia”, conform prevederilor OG.nr.2/2001. 

 

   Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

, viceprimarul comunei Dochia, prin compartimentele de specialitate  şi șeful 

Postului de Poliție al  comunei Dochia. 

 
Președinte  de ședință                                                            Contrasemnează pentru legalitate,            

    Iacob Ghiocel 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 M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 

 
 



 

 

HOTĂRÂREA nr. 71 din 17 noiembrie 2017 

 
privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 

Dochia pentru anul 2017 
 

  
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședința ordinară din 

data de 17 noiembrie 2017, 

 Luând în discuţie proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia 
privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2017, referatul de 

specialitate nr. 6295 din14 .11.2017, întocmit de Compartimentul contabilitate 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului . 

În baza art. 19 alin. (2), art. 49 alin. (4) și alin. (6) din Legea nr.273/2006, 

privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, Legii 
nr.69/2010 a responsabilităţii fiscal-bugetare; Legea nr. 52/2003, privind 

transparenta decizionala in administratia publica;  

            In temeiul art. 36, art. 45, alin. (1) si alin. (6) din Legea nr. 215/2001, 
privind administraţia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

republicată; 
 
 

H OTĂRĂŞTE : 
 
 

Art. 1  Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al 
comunei Dochia pentru anul 2017, potrivit consemnărilor înscrise în conţinutul 

Situaţiei prezentate în Anexa nr. 1 a prezentului act administrativ, parte integrantă 
a acestuia. 

         Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, H.C.L. nr. 
25/2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pentru anul 2017, se 
modifică şi se completează în mod corespunzător. 

         Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul comunei Dochia şi Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului. 

          Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ 

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

Preşedintele de şedinţă     Contrasemnează pentru legalitate, 

Iacob Ghiocel 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 
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