CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
JUDEŢUL NEAMŢ

PROCES- VERBAL
Încheiat astăzi, 07.01.2019, la şedinţa extraordinară a Consiliului Local al
comunei Dochia, judeţul Neamţ
La şedinţa de astăzi, 07.01.2019, 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, lipseste doamna Popa
Mariea .Participă primarul , secretarul comunei si d-na contabila.
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. 14 /04.01.2019, 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 acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare
a bugetului comunei Dochia rezultat la incheierea exercitiului bugetar pe anul 2018
(initiator primarul comunei Dochia)
2. Proiect de hotărâre privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant
din comuna Dochia , judetul Neamt in anul scolar 2019-2020
(initiator primarul comunei Dochia)
3. Intrebari, interpelari, discutii.
(initiator primarul comunei Dochia)

Preşedintele de şedinţă Vaduva Gabriel da citire ordinii de zi.
Ordinea de zi a fost votată în unanimitate.

Pct.1 de pe ordinea de zi:
D-na contabil: la data de 31.12.2017 UAT Dochia a inregistrat un excedent de 329.252,87
lei; prin HCL Dochia s-a aprobat utilizarea sumei de 329.000,00 lei pentru finantarea cheltuielilor
din sectiunea de dezvolatre in anul 2018.Ulterior tot prin HCL Dochia a fost realizata o
redistribuire a fondurilor intre proiectele inscrise in programul de investitii , in sensul diminuarii
creditelor bugetare alocate pentru ,, Bransament retea de canalizare Com. Dochia,, cu suma de
20.000 lei si suplimentarea creditelor bugetare pentru obiectivul ,, Cofinantare achizitie
buldoexcavator,, .

Referitor la veniturile aferente sectiunii de dezvolate 2018 mai pot preciza ca pe data de
27.12.2018 a fost incasata suma de 87.352 lei de la Sc Agricola Beesarsen Srl , aferenta primei rate
corespunzatoare primei rate corespunzatoare vanzarii terenului intravilan .
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 10 voturi ,, pentru,, .
Pct.2 de pe ordinea de zi:
D-nul secretar : se impune aprobarea organizarii si functionarii retelei scolare pentru
anul scolar 2019-2020, conform Legii educatiei nattionale nr.1/2011 . Organizarea retelei scolare
are ca scop crearea unui sistem de invatamant organizat, administrat si finantat corespunzator, in
vederea asigurarii calitatii procesului instructiv-educativ, accesul liber si egal al tuturor copiilor la
actul educational .
Astfel propunem pastrarea denumirii, rescpectiv Scoala Gimnaziala Nr.1 Dochia, iar
efectivul de elevi va fi repartizat astfel:
Grupa mica-20
Grupa mijlocie-19
Grupa mare-30
Clasa pregatitoare-30
Clasa I-25
Clasa II- 13
Clasa III-20
Clasa IV-20
Clasa V-25
Clasa VI-16
Clasa VII-21
Clasa VIII- 18
Proiectul de hotarare este supus la vot si adoptat cu 10 voturi ,, pentru,, .
Pct.3 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.

Preşedintele de şedinta
Vaduva Gabriel

Secretarul comunei
Pascaru Vasile

