CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PROCES- VERBAL
Încheiat astăzi, 20.09.2019, la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Dochia, judeţul Neamţ
La şedinţa de astăzi, 20.09.2019, sunt prezenţi 11 consilieri locali ( Anitei Vasile, Ceausu Vasile,
Chiuaru Vasile, Iacob Ghiocel-Vasile, Iacob Marian, Nitu Vieniamin, Popa Mariea , Schiopu Stefanica
,Stoian Danut, Tudurache Ion, Vaduva Gabriel ,) din cei 11 consilieri în funcție. Participă primarul ,
secretarul comunei si d-na contabil.
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. 216/13.09.2019, 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 specificată ordinea de zi a şedinţei, respectiv:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al comunei
Dochia in perioada septembrie –noiembrie 2019
(initiator primarul comunei Dochia)
2.
Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local al comunei Dochia care sa faca parte
din Consiliul de Adminitratie al Scolii gimnaziale nr.1 Dochia in anul scolar 2019-2020
(initiator primarul comunei Dochia)
3. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv si statutului Asociatiei de Dezvoltare
Intercomunitara ,, AQUA NEAMT,,
(initiator primarul comunei Dochia)
4. Intrebari, interpelari, discutii
Proiectele de hotărâri sunt însoțite de documentele specificate la art. 136 alin. 8) din OUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ.
Preşedintele de şedinţă Chiuaru Vasile dă citire ordinii de zi.
Ordinea de zi a fost votată în unanimitate.
Pct. 1 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar:: Dupa cum stiti , conform Regulamentului de organizare si functionare al
Consiliului local al comunei Dochia , a articolului nr. 35 din Legea nr. 215/2001 , presedintele de
sedinta este ales pentru o perioada de 3 luni , prin votul deschis al majoritatii consilierilor in
functie. Astfel se impune alegerea unui nou presedinte pentru perioada septembrie –noiembrie
2019.

Este propus domnul consilier Iacob Marian si votat cu 11 voturi ,, pentru,, .

Pct. 2 de pe ordinea de zi:
D-nul primar: datorita incetarii mandatului consilierilor locali desemnati sa faca parte din
Consiliul Administratiei al Scolii gimnaziale Nr.1 Dochia in anul scolar 2018-2019 si adresa scolii ,
se impune adoptarea unei Hotarari de Consiliu Local prin care sa fie desemnat un consiliei local
care sa faca parte din Consiliul de Administratie al Scolii Dochia in anul scolar 2019-2020.Este
propus d-nul consiliei Stoian Danut insa acesta refuză în mod justificat , astfel este propus d-nul
Anitei Vasile și votat cu 11 voturi ,,pentru,,

Pct. 3 de pe ordinea de zi:

D-nul secretar: avem o adresa primita de la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,, AQUA
NEAMT,, si este necesara emiterea unei Hotarari de Consiliu Local , in vederea modificarii actelor
statutare ale Asociatiei, ca urmare a alegerii noilor membrii ai comisiei de cenzori.
Proiectul de hotarare este supus la vot si aprobat cu 11 voturi ,, pentru,, .

Pct. 4 de pe ordinea de zi:
Diverse
D-nul secretar informeaza consilierii privind ordinul prefectului nr. 332/2019, referitor la
starea de conflict de interese al d-lui primar Paduraru Constantin si sanctiunile aplicate, respectiv
reducerea indemnizatiei cu 10% timp de 6 luni si interdictia de a mai ocupa o functie publica timp
de 3 ani .
D-nul Stoian : se vor mai acoperi gaurile sesizate:
D-nul primar: o sa contactam o firma si vom rectifica strazile afectate .

Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei de astăzi.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Preşedintele de şedinta
Iacob Marian

Secretarul comunei
Pascaru Vasile

