
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 
 

 
PROCES- VERBAL 

Încheiat  astăzi, 04.10.2019, la şedinţa  extraordinară a Consiliului Local al 
comunei Dochia, judeţul Neamţ 

 
               La şedinţa de astăzi, 04.10.2019, sunt prezenţi  9 consilieri locali  ( Aniței Vasile,  Ceaușu 
Vasile, Iacob Marian, Nițu Vieniamin, Popa Mariea , Șchiopu Ștefănica ,Stoian Danuț, Tudurache 
Ion, Văduva  Gabriel ,) din cei 11 consilieri în funcție ,lipsesc nemotivat domnii consilieri Chiuaru 
Vasile și Iacob Daniel Vasile. Participă primarul , secretarul comunei  și 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. 223/30.09.2019, , conform 

prevederilor art. 133 alin. 2) 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  rectificarea  bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Dochia 
pe anul 2019 

     (ințiator primarul comunei Dochia) 
 2.     Întrebari,  interpelări, discuții   

 

 
Preşedintele de şedinţă  Iacob Marian   dă citire  ordinii de zi.  

Ordinea de zi a fost votată în unanimitate. Se supune la vot și procesul verbal din 
data de 20.09.2019  și s-a propus modificarea acestuia ,de căre primarul comunei , 
respectiv la punctul 4,, Diverse,,  din ,, d-nul Lache,, în numele firmei care va remedia 
problemele sesizate și este votat cu 9 voturi ”pentru” . 

Pct. 1 de pe ordinea de zi: 
 

D-na contabil :  Având în vedere  adresa nr. 208/26.09.2019 a CJN, referitoare la 
repartizarea 7.5% din imozitul pe venit  pe UAT –uri, ne-a fost repartizată suma de 300 mii 
lei. Aceasta  sumî  o vom utiliza pentru: 

 Construirea capelei pentru cimitirul comunal , în valoare de 255.000 lei 
 Modernizarea sistemului de iluminat public în valoare de 5500 lei (realizarea SF) 
 Cheltuieli  judiciare și extrajudiciare în valoare de 6000 lei 
 Achiziționarea de registre , pentru compartimentul  Registru Agricol , în valoare de 

3000 lei 
 Achiziționare mobilier stradal, - 15000 lei 
 Mentenanță iluminat public în com. Dochia - 10.000 lei 
 Achiziționare instalatii ornamentale , - 10.000 lei  



Totodata , sporul de calculator de 5% nu se mai  acordă  salariaților primăriei, astfel vom 
muta  sumele din cap. ,, Alte sporuri,, în  ,, Salarii de bază ,, , pentru plata salariilor.   
D-nul consilier Vaduva: 
Capela am stabilit într-o alta ședintă că  o vom face din banii de la d-nul Arsenoaia. 
D-nul primar: cu banii de la domnul Arsenoaia vom achiziționa un autoturism nou pentru 
instituție. Actuala mașina este  veche și am investit foarte mult în reparații și consumabile 
… doua uși nu se închid, cel puțin în ultimul an au existat momente când aceasta s-a oprit în 
mers din cauza  problemelor tehnice .  
 
D-nul consilier  Stoian : nu ar fi bine să lasam deoparte niște bani pentru diverse  piese de  
mobilier , scaune, scena, etc, pentru cămin? 
D-nul secretar:   căminul ne va fi predat gata mobilat cu tot ce este necesar.  
 
D-nul consilier  Vaduva: nu putem gasi niște bani pentru achiziționarea unei gherete 
pentru paza de noapte?  
D-nul primar: el trebuie sa facă patrula , există un plan de pază  și un orar. Puteți merge 
inopinat să îi  verificați, dacă nu sunt la locul de munca faceți un proces verbal și îmi aduceți 
la cunostința.  
D-nul consilier  Vaduva: eu zic ca ar fi necesara o astfel de ghereta… il știm că trebuie să 
stea acolo și să noteze toate mașinile care  trec și  astfel va avea cunoștință de tot ce se 
întâmplă.Propun să votam.  
Se supune la vot propunerea d-lui consilier Vaduva (1 vot ,, pentru,,  si 8 ,, impotriva,,) 
 
Proiectul de hotarare este supus la vot și aprobat cu 9 voturi ,, pentru,, . 
 
 

2. Întrebari,  interpelari, discuții   
D-nul primar:Consider ca propunerea facuta de d-nul Vaduva trebuie luata in calcul. In viitor vom 
achizitiona o astfel de ghereta pe care o vom pozitiona pe Strada nr. 2, chiar la intersectie, la fosta 
fantana. 
D-nul Stoian : prin rotatie  cate un consilier local va verifica paznicul … astfel cand o banca va fi 
distrusa  va sti iar noi  vom putea sanctiona persoana respectiva.  Cu timpul vom  ,, educa ,,  
tineretul si nu vor mai distruge  bunurile din parc sau de pe strada.  

 
 
 
Președintele de ședinta declară închisă  ședința de astăzi. 
Drept pentru care s-a încheiat  prezentul proces-verbal.  
 
 
Președintele de ședinata                                                      Secretarul general al comunei Dochia  
IACOB  MARIAN                                                                                         PASCARU  VASILE  
 
 
 


