
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

 

PROCES- VERBAL 

Încheiat  astăzi, 19 iulie 2019, la şedinţa  ordinară a Consiliului Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ 

 

               La şedinţa de astăzi, 19.07.2019, sunt prezenţi  10 consilieri locali  ( Aniței Vasile,Chiuaru 

Vasile,Ceaușu Vasile ,Iacob Ghiocel-Vasile,Nițu Vieniamin, Popa Mariea,Șchiopu Ștefânica,Stoian Danuț, 

Tudurache Ion, Văduva  Gabriel ,) din cei 11 consilieri în funcție , lipsește motivat d-nul consilier Iacob 

Marian , fiind internat în spital. Participă primarul,  secretarul comunei,inspector asistență socială .     

Sunt întrunite astfel prevederile art. 137 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

privind prezenţa majorităţii consilierilor în funcţie, şedinţa fiind legal constituită. 

Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia primarului nr. 166/12.07.2019, conform 

prevederilor art. 133 alin. 1) și art 134 alin. 1) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ  

În Convocare a fost specificat  proiectul ordinei de zi a şedinţei, respectiv:  

 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru 

perioada 2019-2024” la nivelul comunei Dochia: (inițiator primarul comunei Dochia); 

- raport de specialitate al compartimentului de resort asistență socială nr.3720 din 20.06.2019  

-referat de aprobare a inițiatorului , primarul comunei Dochia  , nr. 3742 din 21.06.2019 

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dochia 

2. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei 

Dochia pe anul 2019  (inițiator primarul comunei Dochia); 

- raport de specialitate al compartimentului de resort contabilitate  nr. 4090 din 08.07.2019 

-referat de aprobare a inițiatorului , primarul comunei Dochia  , nr. 4101 din 09.07.2019 

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dochia 

            3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generala a Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMT” în vederea  exercitării votului (inițiator primarul 

comunei Dochia); 

             - raport de specialitate al compartimentului de resort protecția mediului   nr. 4118 din  

10.07.2019 

-referat de aprobare a inițiatorului , primarul comunei Dochia  , nr. 4132 din 10.07.2019 

- avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dochia 

- adresa  nr 13652 din 05.07.2019 a Companiei Județene Apa Serv S.A. 

 

            4 .Informare privind modificările legislative , conform OUG nr. 57/2019 Codul 

administrativ .(secretarul comunei ) 

 

            5.Întrebări, interpelări, discuţii. 

 
 

 

 

D-nul  secretar: la inceputul ședinței trebuie să vă informez de noile modificări legislative introduse prin 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ , respectiv de prevederile art. 136 alin (8) și alin. (9) fiecare 

proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este supus dezbaterii numai dacă 

este însoţit de: 



    a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator; 

    b) rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului; 

    c) avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

    d) alte documente prevăzute de legislaţia specială. 

     Secretarul general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale asigură îndeplinirea condiţiilor de 

la alin. (8) şi aduce la cunoştinţa consiliului local cazul neîndeplinirii acestora înainte de adoptarea ordinii 

de zi.Proiectele înscrise pe ordinea de zi pot fi supuse dezbaterii , fiind întrunite condițiile legale . 

Vă informez conform art. 135 alin.(6) ,în cazul în care un proiect nu întrunește condițiile 

specificate mai înainte , acesta trebuie scos de pe ordinea de zi. 

 Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face în situaţia în care acesta 

nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 136 alin. (8) sau numai cu acordul iniţiatorului, dacă acesta 

îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 136 alin. (8). 

 

Preşedintele de şedinţă    da citire  ordinii de zi.  

 
Ordinea de zi a fost votată în unanimitate; este  supus la vot si aprobat cu 10 voturi  ,, pentru,, se 

supune la vot procesul verbal de la sedinta din data de 21.06.2019, și este aprobat cu 10 voturi  ,, 

pentru,, 

 

 

Pct.1 de pe ordinea de zi: 

D-nul  secretar: la mape aveți referatul de specialitate  întocmit de către d-na inspector 

asistență socială. 

D-na Ciubotaru:  în perioada 20 mai-21 iunie am avut  controlul de fond de la inspecția  socială. 

Una dintre măsurile lăsate de inspectorii sociali este elaborarea  Strategiei de dezvoltare a serviciilor 

sociale. Scopul strategiei este acela de a asigura  condițiile  furnizării unor servicii sociale  de calitate, 

care implicit să conducă la îmbunătățirea  calității vieții familiilor și persoanelor  sărace, fără nici un venit 

sau cu venituri foarte mici , a persoanelor cu handicap, a șomerilor,a pensionarilor.    

 

La momentul elaborării strategiei au fost identificate  urmatoarele probleme: 

 Lipsa locurilor de muncă pentru tinerii absolvenți  cât și pentru persoanele adulte  

 Categoria copiilor cu parintii plecati la munca in strainatate 

 Creșterea natalității în rândul populației cu venituri precare  
Strategia elaborată este pentru o perioadă de 5 ani , trebuie sa fie aprobată de către consiliul local , 

urmând ca apoi sa fie înaintată DGASPC Neamt ptr avizare. 

D-nul consilier Vaduva:  câți beneficiari de ajutor social mai sunt în plată și de ce nu se încadrează  în 

muncă cei apți? 

D-na Ciubotaru: la sfârșitul lunii  iunie erau  în plata 41 de beneficiari. Periodic din 3 în 3 luni toți 

beneficiarii apți de muncă merg la AJOFM , pentru a li se oferi locuri de muncă. Din păcate foarte puțini 

s-au încadrat în muncă . Nu au cum să refuze un loc de munca oferit pentru că în această situație se 

oprește ajutorul social .  

D-nul consilier Vaduva : propun să îi însoțiți la agenție  să vedeți  din ce motive nu le oferă locuri de 

muncă ; afișate  sunt foarte multe.  

      Proiectul de hotarare este supus la vot și adoptat cu 10 voturi ,, pentru,,  .  

 



Pct.2 de pe ordinea de zi: 

D-nul primar : datorită faptului că trebuie obținute avizele necesare pentru derularea 

proiectului Modernizare drumuri Dochia  și în  bugetul inițial nu au fost prevazute sume pentru plata 

acestora , propun  virarea  sumei de 5000 lei de la capitolul  ,, Alte active fixe,, , respectiv realizare 

împrejmuire gard teren sport, la capitolul Drumuri si poduri.  

D-nul consilier Vaduva:   vor fi asfaltate toate  drumurile? 

D-nul primar:   doar drumurile unde este realizată  canalizarea.  

Proiectul de hotarare este supus la vot și adoptat cu 10 voturi ,, pentru,,  . 

 

 Pct.3 de pe ordinea de zi: 

D-nul secretar: s-a primit adresă de la ADI AQUA Neamț prin care cei de la  Apa Serv  solicită 

modificarea  prețului pentru apa potabilă  produsă , transportată și distribuită , de la  pretul de 3,84 lei 

/mc la 4,82 lei /mc, precum și a tarifului  pentru canalizare-epurare  de la 3,50 lei/mc la 3,80 lei / mc. 

Astfel, după cum bine știți, este necesară acordarea unui mandat special  d-lui primar  în vederea 

aprobării sau respingerii modificării prețurilor. 

D-nul consilier Stoian :  există și explicații asupra măririi prețurillor? 

D-nul primar: la corespondența primită există documentația de la Apa serv prin care justifică 

creșterea tarifului. 

Proiectul de hotarare este supus la vot (cu amendamentul de a împuternici primarul s-au 

înlocuitorul acestuia , domnișoara Chiuaru Maria inspector protecția mediului , să voteze în adunarea 

generală ADI AQUA Neamț ”PENTRU” mărirea tarifului) și adoptat cu 10 voturi 

 ,, pentru,,   

 

Pct.4 de pe ordinea de zi: 

D-nul secretar: După cum cred că ați aflat a fost publicat Codul administrativ in Monitorul Oficial 

, prin noile reglementari sunt aduse elemente de noutate , acesta reunind 17 legi în una singură , în 

următoarea perioada trebuie actualizate Statutul UAT, Regulamentul de organizare și funcționare a 

consiliului local , procedura de inchiriere a bunurilor din domeniul public si privat al comunei, procedură 

privind stabilirea răspunderii administrative,actualizarea iventarului  bunurilor din domenmiul public si 

privat și intabularea acestora la Cadastru si Carte funciară , în termen de 1 an , până la sfârșitul anului 

trebuie să avem Monitorul Oficial al comunei în format electronic, pentru a realiza aceste cerințe este 

necesară asigurarea sumelor în bugetul local.  

 

Pct.5 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 şedinta                                                              Secretarul comunei 

      Chiuaru  Vasile                             Pascaru Vasile 

 

 


