CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PROCES- VERBAL
Încheiat astăzi, 15.03.2019, la şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Dochia, judeţul Neamţ
La şedinţa de astăzi, 15.03.2019, sunt prezenţi 11 consilieri locali (
Anitei Vasile, Ceausu 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. Participă
primarul 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. 87
/08.03.2019, 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 martie – mai 2019
(initiator primarul comunei Dochia)
2.Proiect de hotărâre privind stabilirea componentei echipei mobile si a
procedurii pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica
(initiator primarul comunei Dochia)
3.Proiect de hotărâre privind asumarea/ neasumarea responsabilitatilor
organizarii procedurilor de licitatie aferente ,, Programului Pentru Scoli,,
pentru anul 2019-2020
(initiator primarul comunei Dochia)
4. Proiect de hotărâre privind modificarea si aprobarea organigramei ,
statului de functii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Dochia
(initiator primarul comunei Dochia)
5.Informarea alesilor locali cu privire la atributiile ce le revin conform Legii nr.
215/2001, Legii nr. 393/2004, ROF Consiliul Local , Legea nr. 161/2003,
(initiator secretarul comunei )
6.Intrebari, interpelari, discutii.
Preşedintele de şedinţă da citire ordinii de zi.

Ordinea de zi a fost votată în unanimitate; este supus la vot si aprobat
cu 11 voturi ,, pentru,, si procesul verbal de la sedinta din data de 15.02.2019
Pct.1 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar: intrucat domnul consilier Vaduva Gabriel a exercitat
functia de presedinte de sedinta pe o perioada de trei luni( decembrie 2018februarie 2019), se impune numirea unui nou presedinte de sedinta pentru
perioada martie-mai 2019. Dupa cum bine stiti, alegerea are loc prin votul
deschis al majoritatii consilierilor in functie .
Este votat domnul consilier Anitei Vasile , proiectul de hotarare este
supus la vot si adoptat cu 11 voturi ,, pentru,, .
Pct.2 de pe ordinea de zi:
D-nul primar: in luna februarie a intrat in vigoare Ordinul Ministerului
Muncii si Justitiei Sociale, nr. 2525/07.12.2018, in care se stipuleaza ca
politistii pot emite ordin de protectie provizoriu in cazurile de violenta
domestica , iar in cazul in care partea pentru care se emite acest ordin declara
ca nu are unde sa locuiasca pe perioada celor 5 zile de valabilitate a ordinului,
echipa mobila din cadrul primariei Dochia trebuie sa intervina in 90 de
minute si sa conduca la un centru social persoana in cauza.
In referatul inaintat de catre compartimentul de asistenta sociala sunt
prezentati membrii echipei mobile si procedura pentru interventie .
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 11 voturi ,, pentru,, .
Pct.3 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar: in urma adresei primite de la Consiliul Judetean Neamt,
referitoare la achizitiile pentru Programul pentru Scoli al Romaniei in
perioada 2017-2023,incepand cu anul scolar 2019-2020, in termen de 15 zile
trebuie sa adoptam o hotarare de consiliu local cu privire la asumarea sau
neasumarea responsabilitatilor organizarii procedurilor de atribuire a
contractelor de prestare a serviciilor pentru derularea masurilor educative de
la nivelul local.
D-nul Vaduva: ne putem abtine?
D-nul secretar: Bineinteles!
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat in unanimitate pentru
neasumarea responsabilitatilor.
Pct.4 de pe ordinea de zi:

D-nul secretar: ultima organigrama aprobata prin HCL cuprinde 23
de posturi , nici acum nu intervin mari modificari. Se propune transformarea
postul de inspector principal contabilitate in inspector asistent si scoaterea
la concurs , iar postul vacant de consilier al primarului a fost ocupat .
D-nul Vaduva: cine poate participa la concursul de contabilitate?
D-nul secretar:Oricine indeplineste conditiile legale ! Contabilitatea
bugetara este destul de grea! Postul de sef birou ramane in continuare vacant
intrucat este necesara o vecime in specialitatea studiilor de minimum 7 ani.
D-nul Iacob Ghiocel: cat salariu ar trebui sa aiba un contabil?
D-nul secretar: salariile de baza ale tuturor functiilor le-ati aprobat in
luna ianuarie cand s-a marit salariul minimul pe economie.
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 11 voturi ,, pentru,, .
Pct.5 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar: am primit adresa de la Institutia Prefectului , prin care
doamna prefect solicita introducerea unui punct referitor la atributiile ce le
revin alesiloir locali. Urmeaza sa vina si la noi in sedintele de consiliu local,
trebuie sa stiti legislatia la zi . Aveti la mapa extrase din legislatie ce privesc
strict atributiile si raspunderile consilierilor locali, conform Legii nr.
215/2001 a administratiei publice locale , Legea nr. 393/2004 privind
Statutul alesilor locali , ROF ul consiliului local si Legea nr.161/2003 privind
asigurarea tranparentei in exercitarea demnitatilor publice.
Pct.6 de pe ordinea de zi:.
D-nul Vaduva: corpul de cladire nou reabilitat nu are caldura si vreau sa va
intreb daca merg ambele centrale , este finalizata reabilitarea?
D-nul primar: nu este finalizata, constructorul a spus ca vor fi conectate
ambele centrale si atunci totul va functiona normal .
D-nul Vaduva: am inteles ca este intentia de a se mai aproba un post de
fochist pentru scoala si sunt 3-4 persoane intersate.
D-nul primar; in prezent este un singur om la 3 centrale si nu face fata fiind
distanta mare de deplasare.
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

