CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PROCES- VERBAL
Încheiat astăzi, 17.04.2019, la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Dochia, judeţul Neamţ

La şedinţa de astăzi, 17.04.2019, sunt prezenţi 10 consilieri locali (
Anitei Vasile, Ceausu Vasile, Chiuaru Vasile, Iacob Ghiocel-Vasile, Iacob
Marian, Nitu Vieniamin,Schiopu Stefanica,Stoian Danut, Tudurache Ion,
Vaduva Gabriel ,) din cei 11 consilieri în funcție, lipsește d-na consilier Popa
Mariea ,fiind internata in spital. Participă primarul ,contabilul si secretarul
comunei .
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. 116
/11.04.2019, 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 indexarea cu rata inflației a taxelor
și impozitelor locale pe anul fiscal 2020 ; (inițiator primarul comunei
Dochia);.

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea taxei de salubrizare la
nivelul comunei Dochia (inițiator primarul comunei Dochia);

3 Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei parte din veniturile
care revin Școlii Gimnaziale Dochia din contractele de închiriere
terenuri aflate în administrarea acesteia ; (inițiator primarul comunei
Dochia);

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor suplimentare și
a indicatorilor tehnico- economici actualizați la obiectivul de investiții
”Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr. 1 Dochia„(inițiator
primarul comunei Dochia);

5. Proiect de Hotărâre privind utilizarea unor sume din excedentul
anual al bugetului comunei Dochia rezultat la încheierea exercițiului
bugetar pe anul 2018(inițiator primarul comunei Dochia);

6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea bugetului local al
comunei Dochia pe anul 2019 (inițiator primarul comunei Dochia);

7 . Proiect de Hotărâre privind aprobarea cuantumului fondului de
rezervă bugetară aferent bugetului local al comunei Dochia pe anul
2019 (inițiator primarul comunei Dochia);

8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor școlare
ce se vor acorda elevilor și acordarea sumelor pentru decontarea
transportului personalului didactic și didactic auxiliar din Școala gimnazială
nr. 1 Dochia în anul 2019 (inițiator primarul comunei Dochia);
9 . Proiect de Hotărâre privind acordarea unei finanțări Asociației
Sportive
” VOINȚA ” Dochia în anul 2019 (inițiator primarul comunei Dochia);

10 .Proiect de hotărâre privind acordarea unei finanțări unităților
de cult de pe raza comunei Dochia pe anul 2019. (inițiator primarul
comunei Dochia);
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării activităților
desfășurate cu prilejul ”Festivalului concurs Theodore Coresi” și ”Ziua
comunei Dochia” (inițiator primarul comunei Dochia);
12 .Întrebări, interpelări, discuţii.

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,, . Se supune la vot procesul verbal de la sedinta din data
de 15.03.2019 si este aprobat cu 10 voturi ,, pentru,,

Pct.1 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar: la documentatia pentru sedinta pe comisii ati avut
referatul de specialitate , conform Codului fiscal pana la 30 aprilie a fiecarui an
se indexeaza taxele si impozitele locale cu rata inflatiei pentru anul urmator,
rata inflatiei comunicata de catre Institutul de statistica este de 4,6 % ,
proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 10 voturi ,, pentru,, .

Pct.2 de pe ordinea de zi:
D-nul Primar: in luna ianuarie a fost incheiat contractul de delegare a
serviciului de salubrizare pe zona 1 din cadrul proiectului SMID , castigat de
catre firma SC Girexim SA , cu termen de mobilizare de 3 luni. Trebuie
aprobata noua taxa de salubrizare rezultata in urma licitatiei , respectiv 3,6
lei/persoana/luna.
D-na Schiopu : ce facem pana in luna mai?
D-nul Viceprimar :firma ar putea sa vina si mai repede , însa atunci au
termenul, gunoiul trebuie colectat selectiv.
D-nul Stoian : se acorda vreo facilitate daca se colecteaza selectiv?
D-nul Vaduva : pubele saci se dau , cum colectam selectiv?
D-nul Primar : se colecteaza separat plasticul, sticla, hârtia , intr-o zi stabilita
fara sa fie taxat si gunoiul menajer in alta zi , acesta fiind taxat. La Podul
Rusului am facut curatenie si vom instala camere de luat vederi , cei care
arunca gunoiul vor fi sanctionati.
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 10 voturi ,, pentru,, .

Pct.3 de pe ordinea de zi:
D-nul Secretar: dupa cum stiti Scoala Dochia are in administrare 5 ha
de teren , conform prevederilor legale , administratorul trebuie sa vireze o

cota parte din contravaloarea concesiunii intre 50-80% , stabilita de catre
consiliul local.
D-nul Iacob Daniel: de ce preturile pe ha de pasune este de 840 lei iar
cel pe ha de arabil 600 lei?
D-nul Secretar : licitatiile sunt din anul 2014 si procedura a fost facuta
de catre Scoala.
D-nul Vaduva :terenul al cui este ?
D-nul Secretar: treenul este in proprietatea Consiliului local si dat in
administrare Scolii .
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat in unanimitate cu 10 voturi
”pentru ”.
Pct.4 de pe ordinea de zi:
D-nul Primar: in luna februarie a fost actualizat devizul general de la
lucrarea Reabilitare Scola Dochia , cu prevederile OUG 114/2018 , dar in urma
verificarilor sa constatat ca mai sunt necesare lucrari suplimentare.
D-nul Ioacob Daniel : ce nu a prins proiectantul?
D-nul Primar : sala de sport si pe parcursul executiei au aparut lucrari
suplimentare stabilite prin cerintele celor de la ISU Neamt, cum ar fi usile cu
deschidere la 180°, cetrala de alarmare in caz de incendiu .
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 10 voturi ,, pentru,, .

Pct.5 de pe ordinea de zi:
D-na Contabila: conform prevederilor legale fondul de rezerva se
utilizeaza pentru finantarea sectiunii de dezvoltare , in acest an acesta este de
460 000 lei . Avem anul acesta de asigurat cofinantarile la lucrarile in
derulare, reabilitare scoala, canalizare, camin cultural , bransamente electrice
statie de epurare.
D-nul Chiuaru : cu achizitia buldoexcavatorului cum stam?
D-nul Primar: datorita faptului ca bugetul pe anul 2019 este aprobat cu
intarziere si riscam sa nu ne incadram in termenul de 6 luni , am solicitat
prelungirea contractului la AFIR Iasi.
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 10 voturi ,, pentru,, .

Pct.6 de pe ordinea de zi:.
D-na Contabila: proiectul de buget a fost prezentat in cadrul sedintelor pe
comisii , este structurat pe cele doua sectiuni functionare si dezvoltare ,
sumele primite si veniturile proprii au fost impartite cu mare zgarcenie
pentru a putea functiona .
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 10 voturi ,, pentru,, .
Pct.7 de pe ordinea de zi:.
D-nul Secretar: conform prevederilor legale , consiliul local stabileste o suma
de pana in 5% din bugetul local pentru fondul de rezerva .
D-nul Primar: am propus suma de 5000 lei , la fel ca in anii trecuti.
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 10 voturi ,, pentru,, .
Pct.8 de pe ordinea de zi:.
D-nul Primar: scoala Dochia a cerut 8000 lei pentru burse scolare si 30000
lei pentru naveta profesorilor.
D-nul Stoian: nu pot face naveta cu microbuzul scolii ?
D-nul Nitu : unde sunt rezultatele copiilor, se ocupa profesorii cu adevarat de
ei ?
D-na Schiopu : propun sa fie decontata doar jumatate din valoarea navetei.
Proiectul de hotarare este supus la vot , cu amendamentul d-nei consilier si
adoptat cu 10 voturi ,, pentru,, .
Pct.9 de pe ordinea de zi:.
D-nul Primar: ca in fiecare an propun consiliului local acordarea unei
finantari echipei de fotbal Vointa Dochia ,in suma de 10 000lei.
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 10 voturi ,, pentru,,
Pct.10 de pe ordinea de zi:.
D-nul Primar: in urma cererilor depuse de catre unitatile de cult de pe raza
comunei Dochia , prin care solicita acordarea unor sume , propun aceleasi
sume acordate ca pana acum respectiv cate 5000 lei pentru fiecare parohie.
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 10 voturi ,, pentru,,

Pct.11de pe ordinea de zi:.
D-nul Primar: pentru organizarea Zilei comunei si a Festivalului international
al artelor ”Teodore Coresi” propun suma de 60 000lei
D-nul Stoian : ajung acesti bani ?
D-nul Primar: cred ca da , cu toate ca au crescut preturile fata de anul trecut
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 10 voturi ,, pentru
Pct.12de pe ordinea de zi:. Diverse
D-nul Secretar: dupa cum am stabilit va prezint lunar modificarile legislative
intervenite si care va intereseaza pe dumneavoastra , a aparut Legea nr.
59/2019 care modifica Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru
asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor
publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
Pricipala modificare este” starea de incompatibilitate ,durează până la
data încetării de drept a mandatului în care alesul local a exercitat o funcţie sau
o calitate incompatibilă cu aceasta sau până la data la care a încetat funcţia sau
calitatea care a determinat starea de incompatibilitate."

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

Preşedintele de şedinta
Anitei Vasile

Secretarul comunei
Pascaru Vasile

