ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
HOTĂRÂRE
Nr. din 28.01.2016
privind indexarea taxei de concesiune și închiriere pentru terenurile și spațiile din domeniul
public și privat al comunei Dochia

Consiliul Local al comunei Dochia, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 28
ianuarie 2016;
Luând în discuţie proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Dochia, d-l
Ciubotaru Iulian-Gheorghe cu privire la indexarea taxei de concesiune şi închiriere pentru
terenurile şi spaţiile din domeniul public şi privat ale comunei Dochia, precum şi referatul de
specialitate nr. 316 din 22.01.2016 înaintat de compartimentul taxe şi impozite din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia,
În baza O.U.G. nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri
proprietate publică, Legea nr.273/2006-privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, Legea nr.52/2003-privind transparenţa decizională în administraţia
publică locală;
În temeiul art.36, alin.(5) lit.”b”, 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 Începând cu data de 01 ianuarie 2016, taxa de concesiune şi închiriere pentru terenurile şi
spaţiile din domeniul public şi privat ale comunei Dochia ce fac obiectul contractelor de
concesiune şi închiriere în derulare se indexează cu rata inflaţiei aferentă anului 2016,
comunicată de Institutul Naţional de Statistică.
ART.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul taxe şi
impozite şi contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia.
ART.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi va fi adusă la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Dochia.

Președinte de ședință
Berea Constantin

Contrasemnează,
Secretar, Cristea Dumitrița

Hotărârea a fost adoptată cu voturi „pentru”, voturi „împotrivă” şi ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri locali în funcţie şi
consilieri prezenţi.
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MINUTA ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL DOCHIA
DIN DATA DE 28 ianuarie 2015
Din totalul de 11 consilieri în funcţie, au fost prezenţi 11 consilieri, şedinţa fiind legal
constituită. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
1. Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 28.01.2016 privind indexarea taxei de concesiune și
închiriere pentru terenurile și spațiile din domeniul public și privat al comunei Dochia;
În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta va fi afişată la sediul
Primăriei comunei Dochia şi publicată pe site-ul propriu.

Secretar comuna Dochia,
Cristea Dumitriţa

