ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
HOTĂRÂRE
Nr.21din 16.03.2018

privind adaugarea obiectivului ”Amenajare centru civic prin realizarea împrejmuiri (gard)
comuna Dochia, județul Neamț” la domeniului public al comunei Dochia
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 16 martie 2018,
Luând în discuţie referatul de specialitate nr.1402 din 12.03.2018 întocmit de
compartimentul UAT din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia
În baza Legii nr.213/1998 -privind bunurile proprietate public, cu modificările și
completările ulterioare ; HG nr. 548/199 -privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi
judeţelor; Legea nr.52/2003-privind transparența decizională in administratia publica locala;
HCL nr. 84/2017 privind aprobarea inventarului domeniului public și privat al comunei Dochia
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului local;
În temeiul art. 36 alin. (2) lit.c) şi art. 45, art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art.1 (1)Se aprobă adaugarea obiectivului”Amenajare centru civic prin realizarea împrejmuiri
(gard) comuna Dochia, județul Neamț” la domeniului public al comunei Dochia județul Neamț ,
se adaugă poziții noi la ANEXA 1 la HCL nr. 84 din 15.12.2017..
- nr .57 gard aferent Parc locațiea 1- lungime 152 ml
- nr.58 gard aferent Rond Centru Civic – lungime 62 ml
- nr. 59 gard front strada Cămin Cultural Dochia – lungime 20 ml
(2) Se completează corespunzător ANEXA 1 la HCL nr. 84 din 15.12.2017.
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia şi
compartimentele contabilitate,urbanism,registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Dochia.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate şi
se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.

Președinte de ședință
Stoian Dănuț

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Căpitanu Constantin

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi

