
ROMANIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA 
 

 
  CONVOCATOR 
 

     SUNTETI INVITATI SĂ PARTICIPAȚI LA  ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A 
CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI DOCHIA, convocată, prin DIPOZITIA 

PRIMARULUI nr.01 din data de 03.01.2018 pentru data de Luni, 08.01. 2018,  ora 
9.00, care va avea loc în sala de ședință a Consiliului local Dochia, cu  următoarea 
ORDINE DE ZI: 

      1.Proiect de Hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului 

secțiunii de dezvoltare a bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar pe anul 2017   (inițiator primarul comunei Dochia); 

 

    2 .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.  Pascaru Vasile          ________________________ 

8.  Popa Mariea             ________________________ 

9.  Stoian Dănuț            ________________________ 

10.Tudurache Ion            ________________________ 

11.Văduva Gabriel          _____________________ 
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A N U N Ţ 
 

 
         Se aduce la cunoştinţa generală că în ziua de luni ,08.01.2018, ora 
9,00, va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local al  comunei 

Dochia, cu următoarea ordine de zi: 
 

      1.Proiect de Hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului 

secțiunii de dezvoltare a bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea 

exercițiului bugetar pe anul 2017    (inițiator primarul comunei Dochia); 

 

    2 .Întrebări, interpelări, discuţii. 
 

 
 

 
Secretar, 

Căpitanu Constantin 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 1   /2018 

privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului comunei Dochia 
rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 

 
 

Consiliul Local al comunei Dochia, județul Neamţ 
Examinând  , referatul de specialitate nr.60 din 05.01.2018 întocmite de contabil 

Pantaziu Elena și expunerea de motive nr.61 din 05.01.2017 a primarului comunei Dochia 
Păduraru Constantin . 

           Având în vedere dispozițiile art. 58 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,coroborate cu prevederile 
O.M.F.P.3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului 
bugetar al anului 2017 și  Legea nr.52/2003-privind transparența decizională în administrația 
publică locală; 

       In temeiul art. 45 și art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 a administratiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 
Art. 1 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului comunei 
Dochia rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 in sumă de 178.543,73 lei  din 
excedentul bugetului local  

Art.2  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza Primarul comunei 
Dochia; 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale. 

 
 

 
 
 
 
 
 

Inițiator,                     Contrasemnează pentru legalitate 
Primarul comunei Dochia      Secretar comuna 
Păduraru Constantin                Căpitanu Constantin 

 
 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 
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Nr. 61/05.01.2018 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  
privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului comunei Dochia 

rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2017 

 
  

Conform prevederilor art. 58 alin. (1) lit. (a) din Legea nr. 273/2006 a 

finanțelor publice locale, cu modificările și completările ulterioare, excedentul anual 

al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar, pe cele două secțiuni, 

după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale 

bugetului de stat şi a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum şi 

după achitarea plăţilor restante, se reportează în exerciţiul financiar următor şi se 

utilizează, în baza hotărârilor autorităţilor deliberative, ca sursă de finanțare a 

cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. 

 Drept pentru care, propun prezentul proiect de hotărâre spre aprobare 

Consiliului local Dochia. 

 
 

Primar comuna Dochia, 

             Păduraru Constantin 
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      JUDEŢUL NEAMŢ 
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MINUTA ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA  
DIN DATA DE 08 IANUARIE  2018 

 
  

Din totalul de 11 consilieri în funcţie, au fost prezenţi 7 consilieri, şedinţa fiind legal 

constituită. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

1. Hotarâre privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de 

dezvoltare a bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului 

bugetar pe anul 2017 ( 7 voturi pentru, din 7 consilieri prezenți) 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 


