CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PROCES- VERBAL
Încheiat astăzi, 24 august 2018, la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Dochia, judeţul Neamţ
La şedinţa de astăzi, 24.08.2018, sunt prezenţi 11 consilieri locali ( Anitei Vasile,
Ceausu Vasile, Chiuaru Vasile, Iacob Ghiocel-Vasile, Iacob Marian, Nitu Vieniamin, Popa Mariea ,
Schiopu Stefanica ,Stoian Danut, Tudurache Ion,Vaduva Gabriel ) din cei 11 consilieri în funcție.
Participă primarul si secretarul comunei. .
Sunt întrunite astfel prevederile art. 40 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice
locale, republicată, privind prezenţa majorităţii consilierilor în funcţie, şedinţa fiind legal
constituită.
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia primarului nr. 140/14.08.2018,
conform prevederilor art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată.
În Convocare a fost specificată ordinea de zi a şedinţei, respectiv:
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia pe anul 2018 ,
(initiator primarul comunei Dochia)
2. Proiect de hotărâre privind radierea creantelor fiscale , persoanei decedate Cristea
Neculai ,
(initiator primarul comunei Dochia)
3.Proiect de hotarare privind utilizarea sumei de 52.507,37 lei pentru organizarea ,, Zilei
Comunei Dochia si Festivalului International concurs al Artelor Teodore Coresi ,,
(initiator primarul comunei Dochia)
4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al
comunei Dochia
(initiator primarul comunei Dochia)
5.Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii in rate a suprafetei de 6459 mp teren
intravilan catre SC Agricola Beesarsem SRL ,
(initiator primarul comunei Dochia)
6. Intrebari, interpelari , discutii
Preşedintele de şedinţă Schiopu Stefanica dă citire ordinii de zi.
Ordinea de zi a fost votată în unanimitate.
Este supus la vot si aprobat procesul verbal din data de 20.07.2018, cu 11 voturi
pentru.
Pct. 1 de pe ordinea de zi:
D-nul primar: Este intocmit un referat de specialitate in care aveti detaliata rectificarea.
Doamna contabil este in concediu de odihna . A fost alocata suma de 14.000 lei din Fondul de
interventie a Guvernului , pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale , respectiv
distrugere in proportie de 100% a podetului tubular situat in satul Balusesti , pe strada nr.5, in
dreptul proprietatilor familiilor Bigu si Berea, cauzata de revarsarea paraului Bahna si
scurgerea de pe versanti.
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 11 voturi ,, pentru,, .
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Pct. 2 de pe ordinea de zi:
D-nul primar: este vorba despre defunctul Cristea Neculai care a avut o amenda
contraventionala in valoare de 200 lei , platita partial , ramanand un rest de 63 lei. Deoarece
defuncul nu detine pe raza comunei noastre bunuri mobile si imobile ce pot fi supuse
sechestrului , propunem radierea creantelor .
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 11 voturi ,, pentru,, .
Pct. 3 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar: pentru desfasurarea evenimentului zilei comunei s-a cheltuit suma de
52.507,37 lei , astfel:
- 1.597,98 lei pentru achizitionarea a 2 pavilioane
- 9.981,72 lei pentru inchirierea scenei cu serviciile de sonorizare si de lumini
- 39.856,67 lei pentru artisti: Viorica Mavovei, Lorenna, Veta Biris, Kronoss, Nemuritorii, Dj
Rynno si Silvia
- 1.071 lei pentru bannere publicitare si mape
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 9 voturi ,, pentru,, si 2 ,,abtineri,,( din
partea domnilor consilieri Vaduva Gabriel si Iacob Marian ).
Pct. 4 de pe ordinea de zi:
D-nul primar : este vorba despre adaugarea pozitiei 63-gard cimitir , latura estica , in lungime
de 120,5 ml , cu o valoare de 99.233,23 lei in inventarul domeniului public si privat al comunei
Dochia.
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 11 voturi ,, pentru,, .
Pct. 5 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar: Domnul Arsenoaia Neculai-administratorul firmei SC Agricola Beesarsen Srl a
depus la primaria Dochia o cerere prin care solicita cumpararea terenului concesionat , cu plata
in 4 transe anuale , pe durata a 4 ani de zile (2018-2021), dupa cum urmeaza :
-I rata , an 2018-87.352,00lei
-II rata , an 2019-33.000,00 LEI
-III rata, an 2020-33.000,00 lei
-IV rata, an 2021-34.000,00 lei
Restul detaliilor sunt trecute in referatul de specialitate, care a fost discutat in sedintele pe
comisii .
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 11 voturi ,, pentru,, .
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Pct. 6 de pe ordinea de zi: Intrebari, interpelari , discutii
D-nul secretar: Domnul consilier Vaduva Gabriel a facut o adresa prin care solicita rezilierea
in parte a HCL nr. 39 din 22 iunie 2018 , privind stabilirea pretului de vanzare pentru suprafata
de 1117 mp, nefiind de acord cu suma stabilita de catre expert Tosca Mihaela Raluca .
Consiliul Local nu este de acord cu abrogarea HCL nr. 39/22.06.2018, datorita faptului ca
pretul stabilit de catre expert este corect.
D-nul primar : Am primit notificarea de la AFIR Iasi ,referitor la proiectul Achizitie
Buldoexcavator , prin care suntem informati ca proiectul este eligibil pentru suma de 40.000
euro.

Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei de astăzi.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinta
Schiopu Stefanica

Secretarul comunei
Pascaru Vasile
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