CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PROCES- VERBAL
Încheiat astăzi, 17.05.2019, la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Dochia, judeţul Neamţ

La şedinţa de astăzi, 17.05.2019, 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. 127
/10.05.2019, 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 aprobarea execuției bugetare la data de
31.12.2018 (inițiator primarul comunei Dochia);
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare la data de
31.03.2019 (inițiator primarul comunei Dochia);
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea principalilor indicatori tehnico
economici necesari realizării obiectivului de investiții ”Împrejmuire aferentă
teren sport sat Dochia com. Dochia”; (inițiator primarul comunei Dochia);
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCL nr.3/2019
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi
pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dochia, județul Neamț (inițiator primarul comunei Dochia);

5. Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului Serviciului Public
de Salubrizare a localităților din Județul Neamț (inițiator primarul comunei
Dochia);

6 .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 17.04.2019 si este aprobat cu 10 voturi ,, pentru,,

Pct.1 de pe ordinea de zi:
D-nul Secretar: Execuția bugetară se aprobă trimestrial .
D-nul Vaduva : unde este Doamna contabil să ne explice ce reprezintă
aceste cifre
D-nul Secretar: doamna contabil este în concediul de odihna ,
documentele le aveți la mapa ședinței.
D-nul Primar: cheltuielile și veniturile sunt conform bugetului aprobat
D-nul Chiuaru : suntem pe plus sau pe minus
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 10 voturi ,, pentru,,
Pct.2 de pe ordinea de zi:
D-nul Secretar : execuția la primul trimestru a acestui an , o aveți la
mapă, cheltuielile efectuate au fost conform prevederilor legale respectiv a 12
parte din bugetul anului anterior.
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 10 voturi ,, pentru,,
Pct.3 de pe ordinea de zi:
D-nul Primar: împrejmuirea terenului de sport se face până la tribună
si pe latura de la DJ.
D-nul Stoian: facem și tribună și nocturnă ?
D-nul Primar: banii au fost prevăzuți în bugetul aprobat, gardul se face
din sipci din lemn cu grosimea de 4 cm .

D-nul Vaduva : din lemn ? nu prea ține lemnul , poate fi distrus de către
animale .
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 10 voturi ,, pentru,,
Pct.4 de pe ordinea de zi:
D-nul Secretar : modificările propuse față de luna ianuarie cănd a fost
aprobată HCL nr. 3/2019 , intervin următoarele modificări , promovarea celor
două funcționare de pe inspector principal pe inspector superior , respectiv
asistent social și inspector urbanism și înființarea postului de inspector
asistent contabilitate.
D-nul Stoian: mă înscriu și eu la postul de contabil asistent ?
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 10 voturi ,, pentru,, .

Pct.5 de pe ordinea de zi:
D-nul Secretar : Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a
localităților din Județul Neamț , a fost afișat pe pagina de internet a asociației
ECO Neamț , pentru dezbatere publică .
D-nul Stoian: este prevăzută colectarea selectivă ? .Cine o să facă
selectarea ?
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 10 voturi ,, pentru,, .

Pct.12de pe ordinea de zi:. Diverse
D-nul Primar: în perioada următoare voi pleca la București în legătură cu
proiectul de asfalt
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

