CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PROCES- VERBAL
Încheiat astăzi, 13 decembrie 2018, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local
al comunei Dochia, judeţul Neamţ
La şedinţa de astăzi, 13.12.2018, 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,secretarul comunei si contabila.
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. 196/10.12.2018,
conform prevederilor art. 39 alin. 2 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,
(initiator primarul comunei Dochia)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.11.2018 ,
(initiator primarul comunei Dochia)
3. Intrebari, interpelari , discutii
Preşedintele de şedinţă Tudurache Ion dă citire ordinii de zi.
Ordinea de zi a fost votată în unanimitate.
Pct. 1 de pe ordinea de zi:
D-na contabil : Luam 1000 lei de la cheltuielile postale, telecomunicatii , radio-tv, internet si
ducem la ,, cheltuieli judiciare,, necesar pentru onorariu provizoriu pentru un expert judiciar
desemnat de catre instanta in vederea efectuarii unei expertize contabile in dosarul fostei
salariate Florea Elena .
Mai transferam 4000 lei de la iluminat public ,, alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare,, la ,, Alte obiecte de inventar,, , suma necesara la asigurarea mentenantei
serviciului de iluminat public.
Mai este necesara suma de 9500 lei , pe care o vom lua de la Salubritate si o vom folosi astfel:
 2000 lei pentru suplimentarea sumelor alocate pentru achizitia de dulciuri pentru Craciun
pentru elevii scolii gimnaziale Dochia,
 4000 lei pentru acizitionarea de instalatii luminoase , necesare inlocuirii celor care s-au
defectat
 3500 lei contractare ansambluri folclorice pentru spectacol Datini și obiceiuri de sărbători
în data de 31.12.2018
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 11 voturi ,, pentru,, .

Pct. 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea executiei bugetare la data
de 30.11.2018 ,
(initiator primarul comunei Dochia)
D-na contabil: În lunile aprilie,iulie și octombrie pentru trimestrul expirat și cel târziu în
decembrie pentru trimestrul al patrulea, ordonatorii principali de credite au obligația de a
prezenta în ședință publică , spre analiză și aprobare de către autoritățile deliberative executia
bugetelor pe cele două secțiuni .
Venituri totale realizate 91,72% la data de 30.11.2018 ,secțiunea de dezvoltare 69,83%
și secțiunea de funcționare 139,60%.
Subvenții de la bugetul de stat prin Programul de Dezvoltare Locală realizat la
30.11.2018 în sumă de 2.000.033,72 lei reprezentând 67,30 %.

Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 11 voturi ,, pentru,, .

3. Intrebari, interpelari , discutii
Nu este cazul .

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

Secretarul comunei
Pascaru Vasile

