
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 
 

PROCES- VERBAL 
Încheiat  astăzi, 19 ianuarie 2018, la şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

comunei Dochia, judeţul Neamţ 
 
 La şedinţa de astăzi, 19.01.2018, sunt prezenţi  9 consilieri locali  ( Anitei Vasile,  
Ceausu Vasile, Chiuaru Vasile, Iacob Ghiocel-Vasile, Iacob Marian ,Nitu Vieniamin,  Stoian 
Danut, Tudurache Ion, Popa Mariea  ) din cei 11 consilieri în funcție. Participă primarul , 
contabila  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. 06/12.01.20.18 , 
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 organizarea retelei scolare  a unitatilor de invatamant din 
comuna Dochia in anul scolar 2018-2019 
     (initiator primarul comunei Dochia) 

       2.Proiect de hotarare  privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice locale si 
personalul  contractual 
           (initiator primarul comunei Dochia) 

1. Proiect de hotarare  privind adaugarea obiectivului  ,, Parcare primarie corp B ,, la 
domeniul public al comunei Dochia 

2.  Intrebari si interpelari 

   
Preşedintele de şedinţă  Popa Mariea  dă citire ordinii de zi.  

Ordinea de zi a fost votată în unanimitate;  
 
Pct. 1 de pe ordinea de zi: 
Secretar: doamna director are o lista , o prognoza,cu eleviii care vor veni in anul  

scolar 2018-2019 si anume : 84 prescolari, 214 elevi, motiv pentru care supunem la vor 
aprobarea retelei scoalre pentru unitatile de invatamant  din comuna Dochia.   

Domnii consilieri   studiaza  referatul de specialitate intocmit de catre domnul  
secretar , proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 9 voturi ,, pentru ,, . 

Pct. 2 de pe ordinea de zi: 
Primar: dupa cum stiti, cuantumul  salariului minim pe economie creste de la 

01.01.2018 , de la 1450 lei la 1900 lei, precum si transferul contributiilor de la angajator la 
angajat. Am negociat cu salariatii primariei  ajustarea salariilor, pentru acoperirea 
transferului contributiilor , acestia au fost de acord cu calculul salarial. 

Proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate (9 voturi ,, 
pentru,, din cei 9 consilieri prezenti). 

Pct. 3 de pe ordinea de zi: 



D-nul primar: S-au efectuat lucrari de asfaltare, pe o suprafata totala de 250,00mp, 
limitrof sediului Primariei Dochia-corp B. Valoarea investitiei este de 17.671,50 leicu TVA. 
Vreau sa trecem aceasta suprafata  in domeniul public al comunei Dochia.  

 
 
 
 
 
Proiectul de hotarare se supune la vot si este aprobat in unanimitate (9 voturi ,, 

pentru,, din cei 9 consilieri prezenti). 
 
Pct. 4 de pe ordinea de zi: 
 
Nu este cazul. 
 

Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei de astăzi. 
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 
 
 
Preşedintele de şedinţă          Secretarul comunei 
Popa  Mariea                                                                                                  Căpitanu Constantin 
 


