CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PROCES- VERBAL
Încheiat astăzi, 18.10.2019, la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Dochia, judeţul Neamţ
La şedinţa de astăzi, 18.10.2019, sunt prezenţi 10 consilieri locali (
Anitei Vasile, Ceausu Vasile,Chiuaru Vasile,Iacob Marian, Nitu Vieniamin,
Popa Mariea , Schiopu Stefanica ,Stoian Danut, Tudurache Ion, Vaduva
Gabriel) din cei 11 consilieri în funcție. Participă primarul si secretarul comunei
.
Sunt întrunite astfel dispozitiile art. 137 din OUG nr. 57/2019- privind
Codul Administrativ , privind prezenta majoritatii consilierilor in functie,
sedinta fiind legal constituita.
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia primarului nr.
232/11.10.2019, conform prevederilor art. 133 alin. 2 si art. 134 alin. 1 lit.,,a,,
din OUG nr. 57/2019- privind Codul Administrativ .
În Convocare a fost specificată ordinea de zi a şedinţei, respectiv:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 39/2019-privind
aprobarea organigramei si modificarea statului de functii pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Dochia
(initiator primarul comunei Dochia)
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a Consiliului local al comunei Dochia
(initiator primarul comunei Dochia)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii creantelor fiscale persoanei
decedate ANGHEL CONSTANTIN
(initiator primarul comunei Dochia)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea ,, Planului Operativ de Actiune in
Timpul Iernii 2019-2020,,
(initiator primarul comunei Dochia)
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la
obiectivul de investitii ,, Construire Capela pentru cimitirul comunal , in
comuna Dochia , judetul Neamt
(initiator primarul comunei Dochia)
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si
cheltuieli al comunei Dochia pe anul 2019
(initiator primarul comunei Dochia)
7. Proiect de hotărâre privind inventarierea materiei impozabile pentru anul
2020

(initiator primarul comunei Dochia)
8. Proiect de hotărâre privind achizitionarea unui autoturism nou, din bugetul
local al comunei Dochia
(initiator primarul comunei Dochia)
9. Intrebari, interpelari, discutii
Preşedintele de şedinţă Iacob Marian da citire ordinii de zi.
Ordinea de zi a fost votată în unanimitate. Se supune la vot si procesul
verbal din data de 04.10.2019, refacut, si este votat in unanimitate.
Pct. 1 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar: ultima organigrama aprobata aprobata de Consiliul Local a fost
cea care cuprindea un numar de 25 posturi , inclusiv postul de asistent medical
comunitar. Am primit adresa de la Institutia Prefctului prin care s-a solicitat
modificarea HCL 39/2019 cu incadrarea in numarul maxim de posturi aprobate,
respectiv un numar de 22.
Se supune la vot proiectul de hotarare si este aprobat cu 10 voturi
,,pentru,,
Pct. 2 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar: ultimul Regulament de Organizare si Functionare a Consiliului
Local Dochia, aprobat de catre Consiliul Local al comunei Dochia a fost cel in
baza HCL 47/2016. Intrucat au intervenit modificari legislative ,respectiv OUG
57/2019 privind Codul Administrativ , se impune aprobarea unui nou ROF a
Consiliului Local privind armonizarea prevederilor din regulamentul propus cu
modificarile legislative survenite, in termen legal de 90 de zile de la intrarea in
vigoare a Codului Administrativ
Se supune la vot proiectul de hotarare si este aprobat cu 10 voturi
,,pentru,,
Pct. 3 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar: compartimentul taxe si impozite a identificat pe
defunctul Anghel Constantin cu amenzi contraventionale in valoare de 370 lei .
Din evidentele fiscale reiese ca susnumitul nu are bunuri mobile si imobile care
pot fi supuse sechestrului si se propune radierea acestor creante fiscale.
Se supune la vot proiectul de hotarare si este aprobat cu 10 voturi
,,pentru,,
Pct. 4 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar: d-na Craescu a intocmit Planul operativ de actiune in timpul
iernii, care cuprinde masurile organizatorice, masurile de prevenire si
combatere a poleiului, masuri de prevenire a inzapezirii drumurilor si masuri de
deszapezire a drumurilor din administrare.

S-au centralizat materialele necesare, 1 tona nisip,20 kg sare iar motorina 0,98
tone .
Se supune la vot proiectul de hotarare si este aprobat cu 10 voturi
,,pentru,,
Pct. 5 de pe ordinea de zi:
D-NUL PRIMAR: Intrucat pe raza comunei Dochia nu exista o capela care sa
rezolve ritualul de inmormantare a credinciosilor crestini , in baza Legii nr
102/2014, privind cimitirile, crematoriile umane si serviciile funerare, ce interzic
pastrarea mortului in locuinta pe perioada de dupa deces pana la inmormatare ,
dorim sa rezolvam aceasta problema, prin construirea unei capele pe terenul
situatt in intravilanul com. Dochia , respectiv in curtea Parohiei Sf Arhangheli
Mihail si Gavril .
Cheltuielile necesare realizarii capelei sunt de 255.000,00 lei cu Tva din care
pentru constructii si montaj 230.553,21 cu Tva .
Se supune la vot proiectul de hotarare si este aprobat cu 10 voturi
,,pentru,,
Pct. 6 de pe ordinea de zi:
D- nul secretar:Avand in vedere vanzarea terenului din proprietatea noastra
catre societatea Agricola Beesarsen , am incasat suma de 100.000 lei . Vrem sa
utilizam aceasta suma pentru achizitionarea unui autoturism nou care ne-ar
costa 90.000 lei iar diferenta de 10.000 lei la cofinantarea proiectului de
canalizare.
D-nul consilier Chiuaru: daca se va achizitiona un autoturism nou ar4 fi bine sa
aveti in vedere si construirea unui garaj care sa fie folosit si pentru
buldoexcavator si pentru masina .
Se supune la vot proiectul de hotarare si este aprobat cu 10 voturi
,,pentru,,

Pct. 7 de pe ordinea de zi:
D-nul primar: ca in fiecare an compartimentul taxe si impozite a
efectuat inventarierea materiei impozabile. Pentru anul 2020 este prezentata
inventarierea materiei impozabile pe doua categorii, persoane fizice si persoane
juridice.
Pentru persoanele fizice un impozit total de 604.650,00 lei , astfel:
-total impozit cladiri si anexe gospodaresti 29.425,00 lei

-total impozit teren constructii 33.843,00 lei
-total impozit teren agricol intravilan 5.791,00 lei
-total impozit teren extravilan 99.532 lei
-total impozit pe mijloacele de transport 55.364,00 lei
Pentru persoanele juridice un impozit total de 69.397,00 lei , astfel:
-total impozit cladiri prognozat 9352,00 lei
-total impozit teren intravilan prognozat 1.632,00 lei
-total teren extravilan 15.274,00 lei
-total impozit mijloace de transport prognozat 12.425,00 lei
Se supune la vot proiectul de hotarare si este aprobat cu 10 voturi ,,pentru,,
Pct. 8 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar: Primaria Dochia detine un singur autoturism , Dacia
Logan din anul 2007, avand in prezent un rulaj de peste 246.000 km si este
folosit de personalul primariei pentru diverse sarcini de serviciu. A fost reparat
de foarte multe ori, intretinerile pentru functionarea acestuia fiind din ce in ce
mai mari . Vrem sa achizitionam un autoturism nou, cu tractiune 4x4, care sa
permita deplasarea in siguranta acolo unde este necesar.
Se supune la vot proiectul de hotarare si este aprobat cu 10 voturi ,,pentru,,

Pct. 9 de pe ordinea de zi:
Intrebari, interpelari, discutii -nu a fost cazul .
Presedintele de sedinta declara sedinta de astazi.
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

Presedintele de sedinata
IACOB MARIAN

Secretarul general al comunei Dochia
PASCARU VASILE

