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MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA  

DIN DATA DE 17 aprilie 2019 

  

Din totalul de 11 consilieri în funcţie, au fost prezenţi 11 consilieri, şedinţa fiind legal 

constituită. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

1.Hotărâre privind indexarea cu rata inflației a taxelor și impozitelor locale pe anul fiscal 2020 

(10 voturi pentru din 10 consilieri prezenți);  

2. Hotărâre privind actualizarea taxei de salubrizare la nivelul comunei Dochia  (10 voturi 

pentru, din 10 consilieri prezenți 

3.Hotărâre privind stabilirea cotei parte din veniturile care revin Școlii Gimnaziale Dochia din 

contractele de închiriere terenuri aflate în administrarea acesteia  (10 voturi pentru din 10 consilieri 

prezenți); 

4. Hotărâre privind aprobarea lucrărilor suplimentare și a indicatorilor tehnico- economici 

actualizați la obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr. 1 Dochia„ (10 voturi 

pentru din 10 consilieri prezenți); 

5. Hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul anual al bugetului comunei Dochia 

rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2018 (10 voturi pentru din 10 consilieri prezenți); 

6.Hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei  Dochia pe anul 2019. (10 voturi pentru 

din 10 consilieri prezenți); 

7. Hotărâre privind aprobarea cuantumului fondului de rezervă bugetară aferent bugetului local 

al comunei Dochia pe anul  2019. (10 voturi pentru din 10 consilieri prezenți); 

8. Hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare ce se vor acorda elevilor și 

acordarea sumelor pentru decontarea transportului personalului didactic și didactic auxiliar din Școala 

gimnazială nr. 1 Dochia în anul 2019. (10 voturi pentru din 10 consilieri prezenți); 

           9. Hotărâre privind acordarea unei finanțări Asociației Sportive ” VOINȚA ” Dochia în anul 2019. 

. (10 voturi pentru din 10 consilieri prezenți); 

          10. Hotărâre privind acordarea unei finanțări unităților de cult de pe raza comunei Dochia pe 

anul 2019. (10 voturi pentru din 10 consilieri prezenți); 

         11. Hotărâre  privind aprobarea finanțării activităților desfășurate cu prilejul ”Festivalului concurs 

Theodore Coresi” și ”Ziua comunei Dochia” (10 voturi pentru din 10 consilieri prezenți); 

În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta va fi afişată la sediul 

Primăriei comunei Dochia şi publicată pe site-ul propriu. 
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