
ROMANIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA 

 
 

 
  CONVOCATOR 
 

 
     SUNTETI INVITATI SA PARTICIPATI LA  ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DOCHIA, convocată, prin DIPOZITIA 
PRIMARULUI nr. 84 din data de 27.04.2018 pentru data de miercuri,02 mai 2018,  
ora 12.00, care va avea loc în sala de ședință a Consiliului local Dochia cu  

următoarea ORDINE DE ZI: 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia 
pe anul 2018; (inițiator primarul comunei Dochia); 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico 

economici necesari realizării obiectivului de investiții ”Împrejmuire 
cimitir sat Dochia ,latura estică în lungime de 120.5 ml”; (inițiator 

primarul comunei Dochia); 
3. Întrebări, interpelări, discuţii. 

 

 
 

 
 
C O N S I L I E R I: 

 
1.  Aniței Vasile             ________________________ 

2.  Ceauşu Vasile           ________________________ 

3.  Chiuaru Vasile          ________________________ 

4.  Iacob Ghiocel Vasile  ________________________ 

5.  Iacob Marian            ________________________ 

6. Nițu Veniamin           ________________________ 

7. Popa Mariea              ________________________ 

8. Șchiopu Ștefănica      ________________________  

9.  Stoian Dănuț            ________________________ 

10.Tudurache Ion           ________________________ 

    11.Văduva Gabriel         ________________________ 

 

                                                     
 

                                            
                                                             



 
 

 
  ROMÂNIA 

   JUDEŢUL NEAMŢ 
     PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA 

    Strada nr. 1 nr. 1223, tel/fax: 0233/291919; 0233/291920 

Email: primărie@comunadochia.ro; web              

site:www.comunadochia.ro 
                                       
 

A N U N Ţ 
 

 
         Se aduce la cunoştinţa generală că în ziua de miercuri, 02 MAI 2018, 
ora 12,00, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local al  comunei 

Dochia, cu următoarea ordine de zi: 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia 

pe anul 2018; (inițiator primarul comunei Dochia); 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico 
economici necesari realizării obiectivului de investiții ”Împrejmuire 

cimitir sat Dochia ,latura estică în lungime de 120.5 ml”; (inițiator 
primarul comunei Dochia); 

3. Întrebări, interpelări, discuţii. 

 
 

 
 
 

Secretar, 
Pascaru Vasile 
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PROIECT DE   HOTĂRÂRE 

Nr.30 din 27.04.2018 

privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 
Dochia 

pentru anul 2018 
 

  Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ; 
               

 Luând în discuţie referatul de specialitate nr. 2371 din 27.04.2018, întocmit de 

Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

    În baza art. 19 alin. (2), art. 48 alin.(2)și art.49 alin(6)din Legea 

nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare ;Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in administratia 
publica;  

            In temeiul art. 36, art. 45, alin. (1) ,alin.(2) lit a și 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 2018, 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. 
6/2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Dochia pentru anul 2018, 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. 

 

 

 

 
INIŢIATOR 

     Primar,  

                Păduraru Constantin 

                       Avizat, 

                              Secretar, Pascaru Vasile 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA  


