
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

JUDEŢUL  NEAMŢ 

 

 

PROCES- VERBAL 

Încheiat  astăzi, 15.11.2019, la şedinţa  ordinară a Consiliului Local al comunei 

Dochia, judeţul Neamţ 

 

               La şedinţa de astăzi, 15.11.2019, 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 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. 256 / 

08.11.2019, 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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici  la 

finalizarea lucrarilor obiectivului  de investitii ,, Imprejmuire aferenta teren 

sport sat Dochia com. Dochia,,  

        (initiator primarul comunei Dochia) 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 57 din 

15.11.2005, privind infiintarea , organigrama si numarul de personal ale 

Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Dochia , judetul 

Neamt    

               (initiator primarul comunei Dochia) 

3. Proiect  de hotărâre privind aprobarea utilizarii sumei de 13.000 lei, prevazute 

in bugetul  local pe anul 2019, pentru cadouri de craciun scolari si prescolari 

ai Scolii Gimnaziale Dochia   

(initiator primarul comunei Dochia) 

4.Proiect  de hotărâre privind aprobarea executiei  bugetare la data de 30.09.2019 

(initiator primarul comunei Dochia) 

5.Proiect  de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli 

al comunei Dochia pe anul 2019  

(initiator primarul comunei Dochia) 

6.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 22.10.2019,   si este votat in unanimitate.  

 

Pct. 1 de pe ordinea de zi: 

D-nul secretar:  s-a finalizat lucrarea de imprejmuire a terenului de sport , a fost 

receptionata  prin PV  de receptie de terminarea lucrarilor  nr. 6859/30.10.2019. 

Valoarea finala a investitiei a fost de 98.734,41 lei , fara TVA,  respectiv 99.053,41 

lei cu TVA.   

             Se supune la vot  proiectul de hotarare si este aprobat cu 11 voturi 

,,pentru,, . 

 

Pct. 2 de pe ordinea de zi: 

D-nul secretar:  analizand Ordinul  prefectului judetului Neamt pentru aprobarea  

,, Calendarului  pentru punerea in aplicare a prevederilor OMAI 75 din 27 iunie 

2019 pentru aprobarea Criteriilor  de performanta  privind constituirea, incadrarea 

si doatarea serviciilor voluntare si a serviciilor private pentru situatii de urgenta ,,, 

se propune reorganizarea SVSU Dochia , ca serviciu de tip V1, cu urmatoarea 

structura: 1 sef serviciu, 1 compartiment prevenire compus din 3 persoane,1 

formatie de interventie, alcatuita din 2 echipe specializate conduse de un sef 

formatie . Astfel SVSU Dochia are un total de 1 sef serviciu angajat si 10 voluntari 

cu contract de voluntariat.  

 

             Se supune la vot  proiectul de hotarare si este aprobat cu 11 voturi 

,,pentru,, 

 

Pct. 3 de pe ordinea de zi: 

D-nul primar : dorim, ca in fiecare an, sa achizitionam si sa distribuim 

cadouri de craciun,dulciuri si fructe, pentru scolari si prescolari ai Scolii 

Gimnaziale Dochia, dupa cum urmeaza: 69 prescolari( Gradinita Dochia), 101 

elevi din clasele I-IV si 79 elevi clasele V-VIII. Pentru aceste cadouri vom utiliza 

suma de 13.000 lei . 

             Se supune la vot  proiectul de hotarare si este aprobat cu 11 voturi 

,,pentru,, 

 

 

 

 

 

 



Pct. 4 de pe ordinea de zi: 

D-nul secretar: aveti la mape  executia bugetara la sfarsitul semestrului III, 

detaliata.Domnii consilieri  studiaza executia bugetara,iar proiectul de hotarare 

este aprobat cu 11 voturi ,,pentru,, . 

 

Pct. 5 de pe ordinea de zi: 

D-nul primar: au intervenit modificari tarifare la Agentiei Judetena de Fotbal , 

sumele repartizate initial în bugetul local nu sunt suficiente pentru acoperirea  

cheltuielilor necesare echipei de fotbal Vointa Dochia  pana la  sfarsitul anului. 

Astfel  suplimentam cu 2000 lei.   

             Se supune la vot  proiectul de hotarare si este aprobat cu 11 voturi 

,,pentru,, . 

 

Pct. 6 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                Secretarul general al comunei Dochia                                                                                                            

IACOB  MARIAN                                                PASCARU  VASILE  

 

 
 
 

 


