CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PROCES- VERBAL,
încheiat astăzi, 19 august 2019, la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Dochia, judeţul
Neamţ
La şedinţa de astăzi, 19.08.2019, sunt prezenţi toți consilierii locali (Aniței Vasile, Chiuaru Vasile,
Ceaușu Vasile, Iacob Ghiocel-Vasile, Iacob Marian, Nițu Vieniamin, Popa Mariea, Șchiopu Ștefănica,
Stoian Danuț, Tudurache Ion, Văduva Gabriel).
Sunt întrunite astfel dispozițiile art. 137 din O.U.G. 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. 189/09.08.2019, conform
prevederilor art. 133 alin. 1) și art. 134 alin. 1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019-privind Codul administrativ.
În Convocare a fost specificat proiectul ordinei de zi a şedinţei și se dă citire acestuia de către
Președintele ședinței, D-l Chiuaru Vasile, respectiv:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la finalizarea
lucrării de investiții: ”Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Nr. 1 Dochia”: (inițiator
Primarul comunei Dochia);
- raport de specialitate al compartimentului de resort - achiziții publice, nr.
4679/31.07.2019;
- referat de aprobare a inițiatorului, primarul comunei Dochia, nr. 4679 din 05.08.2019;
- avizul comisiilor de specialitate ale C.L. Dochia.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții a aparatului de
specialitate a primarului comunei Dochia: (inițiator Primarul comunei Dochia);
- raport de specialitate al compartimentului de resort - resurse umane, nr. 4625/01.08.2019;
- referat de aprobare a inițiatorului, primarul comunei Dochia, nr. 4680 din 05.08.2019;
- avizul comisiilor de specialitate ale C.L. Dochia.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2019: (inițiator
Primarul comunei Dochia);
- raport de specialitate al compartimentului de resort - contabilitate, nr. 4653/02.08.2019;
- referat de aprobare a inițiatorului, primarul comunei Dochia, nr. 4681 din 05.08.2019;
- avizul comisiilor de specialitate ale C.L. Dochia.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. Dochia nr. 29/2019, privind
stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice locale, precum și pentru personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul
Neamț: (inițiator Primarul comunei Dochia);
- raport de specialitate al compartimentului de resort - resurse umane, nr. 4626/01.08.2019;
- referat de aprobare a inițiatorului, primarul comunei Dochia, nr. 4682 din 05.08.2019;
1

-

avizul comisiilor de specialitate ale C.L. Dochia.

5. Întrebări, interpelări, discuții.
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.
Proiectele înscrise pe ordinea de zi întrunesc condițiile legale și pot fi supuse dezbaterii.
Se supune la vot ordinea de zi și este votată cu 11 voturi ”pentru”
Se supune la vot procesul-verbal din data de 19.07.2019. și este aprobat în unanimitate.
Punctul 1 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
finalizarea lucrării de investiții: ”Reabilitare și extindere Școala Gimnazială Nr.
1 Dochia”: (inițiator Primarul comunei Dochia);
D-l Stoian D.: întreabă de ce valoarea finală a investiției a fost mai mică la lucrare față de ce a fost
pevăzut în proiect?
D- Secretar: răspunde, datorită faptului că în urma licitatiei a rezultat o valoare mai mică;
D-na Gaman V.: în urma încheierii procesului verbal la terminarea lucrărilor valoarea rezultată a fost
mai mică decăt ce a fost aprobat în consiliul local , prin diminuarea cheltuielilor prinse la Cap. Diverse și
neprevazute.
Proiectul de hotarare este supus la vot și adoptat cu 11 voturi ,, pentru”.

Punctul 2 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții a aparatului de
specialitate a primarului comunei Dochia: (inițiator Primarul comunei Dochia);
D-l Văduva G.:întreabă, ce modificări au intervenit în statul de funcții?
D-l Secretar,: Se modifică funcțiile publice conform, O.U.G. nr. 57/2019. Toate posturile sunt în
subordinea Primarului.

-

asistentul comunitar va fi trecut la compartimentul Asistență socială, conform procesului
verbal de control nr. 22/2019 a AJIPIS Neamț
se modifică funcția de secretar al comunei în secretar general al comunei;
se modifică denumirea de guard în femeie serviciu;
se modifică funcția de inspector U.A.T. în inspector arhitect-șef;
s-a ocupat postul de inspector contabilitate;
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se propune transformarea postului de achiziții publice în consilier achiziții publice
debutant în loc de inspector achiziții publice principal
se înfiițează Cabinetul Primarului care are în componență 2 posturi consilier primar;
se înființează Cabinetul Viceprimar cu 1 post consilier viceprimar.
D-l Primar : am propus transformarea postului de consilier achiziții publice din gradul
principal în debutant datorită faptului că până acum am scos la concurs postul și nu s-a
prezentat nimeni.

Proiectul de hotarare este supus la vot și adoptat cu 11 voturi ,, pentru”.
Punctul 3 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de 30.06.2019: (inițiator Primarul
comunei Dochia);
D-na Contabil: prezintă execuția bugetară la 30.06.2019 cum sunt repartizate și distribuite sumele pe
capitole.
Proiectul de hotarare este supus la vot și adoptat cu 11 voturi ,, pentru”.
Punctul 4 de pe ordinea de zi:
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la H.C.L. Dochia nr. 29/2019, privind stabilirea
salariilor de bază pentru funcțiile publice locale, precum și pentru personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, județul
Neamț: (inițiator Primarul comunei Dochia);
D-l Primar: prezintă cum se modifică salariile, în funcție de modificarea posturilor din organigramă și
cu încadrarea în sumele prevăzute în bugetul local la începutul anului.
Proiectul de hotarare este supus la vot și adoptat cu 11 voturi ,, pentru”.

5. Întrebări, interpelări, discuții.
D-l Stoian D: propune, ca D-l Primar să facă o contestație împotriva D-lui Ciubotaru Iulian Ghe. (fost
Primar al comunei) privind sumele ce trebuiesc plătite Doamnelor Cojocaru Violeta și Florea Elena cu
referire la executările silite prin care trebuiesc achitate drepturile salariale acordate acestora ca
urmare a proceselor ce au avut loc pentru încetarea raporturilor de serviciu.
D-l Primar : în momentul în care vom face prima plată , vom lua legătura cu avocatul cu care avem
contract în vedrea demarării unui proces.
Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei de astăzi.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinta
Chiuaru Vasile

Secretarul general al comunei
Pascaru Vasile
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