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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 
 

PROCES- VERBAL 
Încheiat  astăzi, 20 IULIE 2018, la şedinţa  ordinară a Consiliului Local al comunei 

Dochia, judeţul Neamţ 
 
               La şedinţa de astăzi, 20.07.2018, sunt prezenţi  10 consilieri locali  ( Anitei Vasile,   
Chiuaru Vasile, Iacob Ghiocel-Vasile, Iacob Marian, Nitu Vieniamin, Popa Mariea , Schiopu 
Stefanica , 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. 125/ 20.07.2018, 
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 acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al comunei Dochia  
, d-lui Pantalon Neculai ,  

     (initiator primarul comunei Dochia) 
2.  Proiect  de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al comunei Dochia  

, d-lui Stefanescu Ioan ,  
     (initiator primarul comunei Dochia) 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici actualizati in 

urma finalizarii  lucrarilor la obiectivul investitii ,, Imprejmuire cimitir sat Dochia, latura 
estica in lungime de 120,5ml.,,   

     (initiator primarul comunei Dochia) 
       4.  Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Dochia  pe anul 2018 

     (initiator primarul comunei Dochia) 
3 Proiect de hotarare  privind aprobarea executiei bugetare la data de 30.06.2018 
      (initiator primarul comunei Dochia) 
4 Proiect de hotarare  privind acortdarea unei finantari  unitatii de cult parohia Sfintii 

Voievozi  Mihail si Gavril  Dochia 
     (initiator primarul comunei Dochia) 
5 Proiect de hotarare  privind  aprobarea devizului general actualizat , pentru lucrarea de 

investitii ,, Reabilitare si extindere Scoala Gimnaziala nr.1 Dochia,, 
        (   initiator primarul comunei Dochia) 
      8     Intrebari, interpelari , discutii  

 
Preşedintele de şedinţă  Schiopu Stefanica  dă citire ordinii de zi.  

Ordinea de zi a fost votată în unanimitate.  
 

Suplimentare Ordinea  de Zi:  Proiect de hotarare  privind stabilirea terenurilor unde se 
vor face plantari de puieti  forestieri  sponsorizati de Regia Nationala a Padurilor- Romsilva , 
prin Directia Silvica Neamt 
           (   initiator primarul comunei Dochia) 
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Suplimentarea Ordinei de Zi este votata in unanimitate.  
Este supus la vot si Procesul Verbal de la sedinta  extraordinara din data de 06.07.2018 si votat 
in unanimitate.  

 
 
Pct. 1 de pe ordinea de zi: 
 

D-nul primar: Evenimentul  destinat zilei comunei poate fi un bun prilej pentru  a  ne arata 
recunostinta si pretuirea  fata de  domnul profesor Pantalon Neculai , care in decursul  celor 48 
de ani de activitate , si-a dedicat  toate resursele  pentru  generatiile  de elevi. Astfel ii vom 
acorda Titlul de Cetatean de Onoare al comunei Dochia.  
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 10 voturi ,, pentru,, . 

 
Pct. 2 de pe ordinea de zi: 

D-nul primar:  De asemenea  un alt  dascal  care  merita acelasi titlu este domnul invatator 
Stefanescu Ioan , care a pus bazele educatiei  tuturor copiilor care i-au fost elevi . 
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 10 voturi ,, pentru,, . 
 
            Pct. 3 de pe ordinea de zi: 
D-nul primar:  lucrarea de imprejmuire  a cimitirului  Dochia, latura estica , in lungime de 120,5 
ml, a fost finalizata, receptia a fost facuta . Conform devizului general actualizat , investitia 
prezinta urmatoarele valori:  total general 99.188,47 lei, din care C+M  91.306,00lei  
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 10 voturi ,, pentru 
 
 
            Pct. 4 de pe ordinea de zi: 
D-na contabil: in cadrul bugetului  initial   aprobat prin HCL  nr. 6 din luna februarie 2018 au 
fost alocate  pentru finantarea  imprejmuirii  cimitirului  de la Parohia Sfintii Voievozi Dochia  
suma de 130.000 lei . In urma efectuarii cadstrului  s-a constatat ca UAT Dochia  detine dreptul 
de proprietate  publica   pentru  lungimea de 120,5 ml pe latura estica , diferenta de 
imprejmuire  de 36 ml trebuie realizata de catre Parohia Sfintii  Voievozi  Dochia  in calitate de 
proprietar. Astfel  parohia a inaintat catre Primaria Dochia  o adresa prin care solicita   alocarea 
de fonduri bugetare in suma de 28.810 lei.  
In vederea  realizarii  unor lucrari de reparatii curente ce vizeaza fantanile aflate in 
proprietatea  publica a UAT Dochia  este necesara alocarea sumei de 1500 lei.  
            Este nevoie si de  aprobarea  redistribuirii modului in care  au fost alocate  voucherele de 
vacanta , in sensul in care numitul Bucataru  Vasile  refuza   utilizarea lui, iar pentru  asistentul 
medical  comunitar  acordarea voucherului de vacanta cade in sarcina noastra, in calitate de 
angajator.  
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 10 voturi ,, pentru,, . 
 
 
 Pct. 5 de pe ordinea de zi: 
 
D-na contabil: S-a finalizat trimestrul II  din anul 2018, avem realizate venituri  la data de 
30.06.2018 de 1.475.242 , respectiv un procent de 57.16%. 
Aveti intocmit un referat de specialitate in care sunt detaliate pe fiecare indicator  realizarile.  
Domnii consilieri studiaza  referatul de specialitate. 
D-nul consilier Iacob Ghiocel  Vasile: La gunoi de ce se strang  banii atat de greu?  
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D-na contabil: cred ca din rea vointa. Fiecare cetatean a fost instiintat inca de la inceput ca are 
obligatia sa incheie  contract cu firma de salubrizare , in caz contrar vor avea de platit taxa de 
gunoi  la bugetul local. In prezent  marea majoritate a cetatenilor   platesc in primarie.  
 
 
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 10 voturi ,, pentru,, . 
 
 
 
 Pct. 6 de pe ordinea de zi: 
D-na contabil:  Dupa cum am spus   am primit o solicitare scrisa din partea  preotului paroh  
Todirascu Andrei  prin care ne solicita alocarea sumei de 28.810 lei pentru  executarea 
lucrarilor de reparatii la imprejmuirea aferenta lacasului de cult Biserica Sf. Voievozi  Mihail si 
Gavril Dochia.  
 
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 10 voturi ,, pentru,, . 
 
 
Pct. 7 de pe ordinea de zi: 
 
D-nul secretar:  Pentru obiectivul ,, Reabilitare  si Extindere Scoala Gimnaziala Nr.1 Dochia,, a 
fost finalizata licitatia  si s-a obtinut un pret mai mic, astfel s-a impus  actualizarea Devizului 
General  de catre SC. Forum Proiect Srl , cu urmatoarele valori: 
Total general din care: 1.179.959,83 lei, buget  de stat 1.131.465,57 lei, buget local 48.494,26 
lei. 
 
 Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 10 voturi ,, pentru,, . 
 
 Suplimentare Ordinea de Zi: 
D-nul secretar:  Regia Nationala a padurilor  Romsilva-Directia Silvica Neamt ne sponsorizeaza  
cu puieti salcam 4650 bucati si puieti de paltin  1550 bucati,  destinati  reconstructiei  ecologice, 
care se vor planta pe  suprafata de 1,24 ha.    
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 10 voturi ,, pentru,, . 
 
 
 
          8.  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                                                              Secretarul comunei 
Schiopu  Stefanica                              Pascaru Vasile 

 
 


