
 

 
 
                                          PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 17 /13.02.2018 

privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” 
 

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în 

data de 16.02.2018  

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum şi ale Hotărârii Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a 

statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, modificată 

prin H.G. nr.742/2014; 

Examinând expunerea de motive nr. 820 /2018 a A.D.I.AQUA Neamț_; 

Văzând raportul de specialitate nr. 830/2018 al secretarului comunei Dochia, H.C.L. al Comunei Bozieni nr.5 / 

31.01.2018, precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

In temeiul dispoziţiilor art.11-13, art.36, alin.6, lit.a, pct.14, alin.7, lit.c, ale art. 45, precum si ale art.115, alin1, lit.b din  

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1:  (1) Se  aprobă  aderarea comunei Bozieni  la   Asociaţia  de   Dezvoltare   Intercomunitară   ”AQUA NEAMŢ”  

             (2) Se aproba majorarea patrimoniului initial al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT , la 

suma de 29.500 lei. 

Art.2:  Se aprobă modificarea Actului constitutiv al  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, 

aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.61/2007. privind participarea comunei Dochia la constituirea Asociatiei „AQUA 

NEAMT”, cu modificarile si completarile ulterioare,conform Actului Aditional prevazut in anexa  nr.1,care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3:  Se aprobă modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”, aprobat prin 

Hotararea Consiliului Local nr.61/2007 privind participarea Comunei Dochia la constituirea Asociatiei „AQUA NEAMT”, cu 

modificarile si completarile ulterioare, conform Actului Aditional prevazut in anexa  nr. 2,  care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.4: Se acordă un mandat special reprezentantului Consiliului Local alcomunei Dochia în Adunarea Generala a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, să voteze în favoarea adoptării Actelor Adiţionale la Actul 

Constitutiv şi la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMŢ”, în forma aprobată potrivit art.2 si 3 din 

prezenta hotărâre. 

Art.5 Se împuterniceşte Dl. Păduraru Constantin, reprezentant al comunei Dochia, cetăţean român, născut la data de 

25.03.1967. , domiciliat în Dochia, posesor al B.I. / C.I. seria  NT, nr. 757031, eliberat(ă) de SPCLEP Piatra Neamț la data de 

..., să semneze în numele şi pe seama Consiliului Local Dochia , Actele Adiţionale prevazute in anexa 1 si 2. 

 Art.6: Se imputerniceşte Preşedintele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ”, să înregistreze 

modificările la Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra- Neamţ. 

Art.7: Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor 

interesate. 

 
Inițiator,                     Contrasemnează pentru legalitate 

Primarul comunei Dochia      Secretar comuna 
   Păduraru Constantin             Căpitanu Constantin 
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MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA  
DIN DATA DE 16 februarie  2018 

 
  

Din totalul de 11 consilieri în funcţie, au fost prezenţi 11consilieri, şedinţa fiind legal 

constituită. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

    1. Hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului comunei Dochia 

rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017(11voturi pentru din 11consilieri 

prezenti); 

    2. Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei  Dochia pe anul 2018 (11voturi 

pentru din 11consilieri prezenti); 

   3 .Hotărâre privind aprobarea cuantumului fondului de rezervă bugetară aferent bugetului 

local al comunei Dochia pe anul  2018.(11voturi pentru din 11consilieri prezenti);    

  4. Hotarare privind aprobarea cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor și 

acordarea sumelor pentru decontarea transportului personalului didactic și didactic auxiliar 

din Școala gimnazială nr. 1 Dochia în anul 2018 (11voturi pentru din 11consilieri prezenti); 

    5 . Hotărâre privind acordarea unei finanțări Asociației Sportive ”VOINȚA” Dochia în 

anul 2018 (11voturi pentru din 11consilieri prezenti); 

    6 . Hotărâre privind acordarea unei finanțări unităților de cult de pe raza comunei Dochia 

pe anul 2018. (10voturi pentru și 1 abținere din 11consilieri prezenti); 

     7. Hotărâre  privind aprobarea finanțârii activităților desfășurate cu prilejul ”Festivalului 

concurs Theodore Coresi” și ”Ziua comunei Dochia” (11voturi pentru din 11consilieri 

prezenti);    

  8. Hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la 31 decembrie 2017 (11voturi pentru din 

11consilieri prezenti); 

      9. Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru lucrarea”Proiectare și execuție 

la obiectivul  Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr.1 Dochia” ((11voturi pentru din 

11consilieri prezenti); 

    10. Hotărâre privind aprobarea radierii creanțelor fiscale ,persoanei decedate Gâdioi Vasile  

. (11voturi pentru din 11consilieri prezenti); 

    11. Hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 86 din 15.12.2017 de aprobare a 

taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018 ; (11voturi pentru din 11consilieri prezenti);     

12. Hotărâre privind aprobarea actualizării ”Planului de analiză și acoperire a riscurilor ” în 

comuna Dochia județul Neamț; (11voturi pentru din 11consilieri prezenti); 

     13. Hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu 

handicap pentru anul 2018(11voturi pentru din 11consilieri prezenti); 

    14.Hotărâre privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” (11voturi pentru din 11consilieri prezenti); 
 

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta va fi afişată la sediul 

Primăriei comunei Dochia şi publicată pe site-ul propriu. 

                                    

                   Secretar comuna Dochia, 
                                            Capitanu Constantin 

 


