CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PROCES- VERBAL
Încheiat astăzi, 21.06.2019, la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Dochia,
judeţul Neamţ
La şedinţa de astăzi, 21.06.2019, sunt prezenţi 10 consilieri locali ( Anitei
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, lipsește D-nul Ceaușu Vasile. Participă primarul, secretarul comunei
,contabila și asistentul social.
Sunt întrunite astfel prevederile art. 40 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, privind prezenţa majorităţii consilierilor în funcţie, şedinţa fiind
legal constituită.
Şedinţa ordinară a fost convocată prin Dispoziţia primarului nr. 144 /14.06.2019,
conform prevederilor art. 39 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,
republicată.
În Convocare a fost specificată ordinea de zi a şedinţei, respectiv:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local Dochia
in perioada iunie 2019-august 2019
(initiator primarul comunei Dochia)
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei
Dochia pe anul 2019
(initiator primarul comunei Dochia)
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea ,, Raportului privind activitatea desfasurata de
asistrentii personali ai persoanelor cu handicap grav in anul 2018 angajati ai Primariei
Dochia , judetul Neamt,,
(initiator primarul comunei Dochia)
4.Intrebari, interpalari , discutii
(initiator primarul comunei Dochia)
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,, si procesul verbal de la sedinta din data de 12.06.2019.
Pct.1 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar: intrucat domnul consilier Anitei Vasile a exercitat functia de
presedinte de sedinta pe o perioada de trei luni( martie –mai 2019), se impune numirea
unui nou presedinte de sedinta pentru perioada iunie-august 2019. Dupa cum bine stiti,
alegerea are loc prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie .
D-nul consilier Vaduva: propun pe D-nul Chiuaru Vasile
Este votat domnul consilier Chiuaru Vasile , proiectul de hotarare este supus la vot
si adoptat cu 10 voturi ,, pentru,, .
Pct.2 de pe ordinea de zi:
D-na contabila: a fost necesara plata unei facturi in trimestrul I pentru Asigurari
non-umane, incheiata pentru SVSU , motiv pentru care suma de 750 lei a fost realocata

Totodata este necesara realocarea sumei de 1650 lei pe subcapitolul ,, Cheltuieli judiciare
si extrajudiciare,, fiind necesara pentru cheltuielile judiciare cu SC GARDENS SRL.
Se intentioneaza achizitionarea voucherele de vacanta pentru angajatii primariei si
mai avem nevoie de 1450 lei pentru a le putea achita integral , motiv pentru care vom
realoca aceasta suma .
Scoala Gimnazaiala Nr.1 Dochia a solicitat prin adresa nr. 912/12.06.2019,
transferul sumei de 6000 lei de la paragraful ,, Incalzit, iluminat si forta motrica ,, la
paragraful ,, Alte bunuri si servicii,, .
D-nul consilier Vaduva: puteti fi mai explicita pentru transferul sumei de 6000 lei
la Scoala? Pentru ce anume este necesara?
D-na contabil: noi am primit doar o solicitare din partea scolii, va fi chemata
pentru detaliere d-na contabil a scolii in sedinta urmatoare.
D-nul consilier Stoian : trebuie sa stim ce votam !
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 10 voturi ,, pentru,, .
Pct.3 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar: Compartimentul de asistenta sociala a fost supus din 20 mai 2019
pana in prezent , controlului de fond , de catre inspectori sociali din cadrul Agentiei
Judetene pentru Plati si Inspectie Sociala Neamt. Avem masuri cu termene de remediere ,
printre care si intocmirea semestriala a Raportului privind activitatea desfasurata de
asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav. Acum avem intocmit raportul pentru
anul 2018 pe care o sa vi-l prezinte doamna asistent social.
D-na asistent social: persoanele incadrate in grad de handicap grav pot opta intre
angajarea de catre primaria de domiciliu a unui asistent personal sau plata indemnizatiei
lunare.
In anul 2018 au fost 24 persoane incadrate de catre Comisia de Evaluare Complexa
in grad de handicap grav , dintre care 12 au optat pentru asistent personal (4 copii si 8
adulti ) iar 12 au optat pentru plata indemnizatiei.
In raport sunt trecuti nominal persoanele incadrate in handicap care beneficiaza
de asistent personal si cei care primesc indemnizatie . Astfel pentru plata drepturilor
salariale a asistentilor personali s-a cheltuit suma de 306.000 lei iar pentru plata
indemnizatiilor lunare s-a cheltuit suma de 180.000 lei.
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 10 voturi ,, pentru,, .
Pct.4 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.
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