CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PROCES- VERBAL
Încheiat astăzi, 21 septembrie 2018, la şedinţa ordinară a Consiliului Local al
comunei Dochia, judeţul Neamţ
La şedinţa de astăzi, 21.09.2018, sunt prezenţi 10 consilieri locali ( Anitei 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 d-na contabil .
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. 160/14.09.2018,
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 alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al
comunei Dochia in perioada septembrie 2018- noiembrie 2018 ,
(initiator primarul comunei Dochia)
2.Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi consilieri locali ai comunei Dochia sa faca
parte din Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Nr.1 Dochia in anul scolar 20182019 ,
(initiator primarul comunei Dochia)
3.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia
(initiator primarul comunei Dochia)
4. 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 24.08.2018
Pct. 1 de pe ordinea de zi:
D-nul primar: Doamna Schipu Stefanica a exercitat functia de presedinte de sedinta in
perioada iunie-august 2018, dupa cum bine stiti , conform Legii nr. 215/2001 a administratiei
publice locale,consiliul local alege dintre membrii sai ,prin votul deschis al majoritatii
consilierilor in functie, un presedinte de sedinta pe o perioada de cel mult 3 luni, care va
conduce sedintele consiliului local si va semna hotararile adoptate de acesta. Astfel se impune
numirea unui nou presedinte de sedinta pentru perioada septembrie-noiembrie 2018.
Este propus de catre toti consilierii locali domnul Tudurache Ion , proiectul de hotarare este
supus la vot si adoptat cu 10 voturi ,, pentru,, .
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Pct. 2 de pe ordinea de zi:
D-nul primar: Primaria a primit o adresa de la Scoala Gimnaziala Dochia prin care solicita
Consiliului Local sa
desemneze 2 consilieri locali care sa faca parte din Consiliul de
Administratie al scolii.
D-na consilier Popa: eu propun sa ramana tot domnii Vaduva Gabriel si Nitu Vieniamin.
Cei doi consilieri propusi accepta, proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 10
voturi ,, pentru,, .
Pct. 3 de pe ordinea de zi:
D-na contabil: am primit ANAF cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018,
pentru UAT Dochia a fost repartizata suma de 31.000 lei .
Vom utiliza aceasta suma astfel:
-1000 lei pentru achizitie de furnituri de birou-papetarie
-3500 lei pentru achizitionarea de scule si unelte necesare efectuarii de reparatii curente in
regie proprie
-3500 lei pentru reparatii curente la fantani publice si statii de autobuz care prezinta un grad
ridicat de uzura
-3000 lei efectuare reparatii gard care delimiteaza caminul cultural din satul Balusesti
-2200 lei pentru achizitionarea de instalatii festive luminoase
-9500 lei pentru reparatii curente la sediile administrative( sediu primarie corp A si B)
-2000 lei bransament teren sport
-6300 lei pentru reabilitare si extindere Scoala Gimnaziala Nr.1 Dochia
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 10 voturi ,, pentru,, .

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
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