ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
HOTĂRÂREA
Nr. 53 din 20.07.2018

privind stabilirea terenurilor unde se vor face plantări de puieți forestieri sponsorizați de
Regia Națională a Pădurilor- Romsilva, prin Direcția Silvică Neamț
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședința ordinară
din data de 20 iulie 2018

Având în vedere: raportul de specialitate întocmit de inspector protecția mediului
Chiuaru Maria , adresa nr 14526 din 16.07.2018 a Direcției Silvice Neamț privind acordarea de
puieți forestieri prin sponsorizare.
Tinand cont de prevederile Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea, Legea nr.
215/2001 a administrației publice locale -art. 36 alin.(1) și (2) lit.b)și c) și alin. (4) lit e) precum
și art. 121 alin.(3) , Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate public, HCL nr. 84/2017
privind aprobarea inventarului domeniului public și privat al comunei Dochia
In temeiul articolului 45 alin.(1), şi a articolului 115,alin. 1 lit.b) din Legea nr
215/2001, a administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRÂRE
Art. 1 Se acceptă sponsorizarea cu puieți forestieri oferit de Regia Națională a
Pădurilor- Romsilva, prin Direcția Silvică Neamț
Art. 2 Se aprobă plantarea de puieți forestieri în parcela Sport și Tir, aflată în
proprietatea comunei Dochia, pe suprafața de 1,24 ha , conform atemăsurătorii refacere
împădurire întocmit de Ocolul Silvic Gârcina, cu următoarele specii:
- Puieți de salcâm - 4650 buc
- Puieți de paltin -1550 buc
Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Dochia, Compartimentul protecția mediului și Compartimentul contabilitate din cadrul
Primăriei comunei Dochia.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului jud.Neamț și autorităților
interesate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Președinte de ședință
Șchiopu Ștefănica

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Pascaru Vasile

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

