ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr.50/2013

privind trecerea clădirii căminului cultual din sat Dochia, comuna Dochia, jud.NeamŃ, grupului
social şi terenului aferent căminului cultural din domeniul public, în domeniul privat al comunei
Dochia
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 09 octombrie 2013,
Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Ciubotaru
Iulian-Gheorghe privind trecerea clădirii căminului cultural din sat Dochia, comuna Dochia,
jud.Neamţ, grupului social şi terenului aferent căminului cultural din doemniul public în domeniul
privat al comunei Dochia;
Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridica, amenajarea teritoriului şi
comisia buget-finanţe din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia, precum şi Hotărârea
Consiliului local al comunei Dochia nr.49/2013-privind dezmembrarea unei parcele de teren, având
ca proprietar comuna Dochia ;
În baza art.8 alin.(2), art.10 alin.(2) şi (3) al Legii nr.213/1998-privind bunurile proprietate
publică, cu modificările şi completările ulterioare; pct.6.1.2. din anexa nr.1 la Ghidul Operaţional
pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea
aşezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar naţional pentru
construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii,
precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a
aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban, aprobat prin Ordinul
MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI Nr. 1.151 din 11 martie 2011 şi
Ordinul MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL Nr. 2.206 din 29 martie
2011,publicat în MONITORUL OFICIAL NR. 256 din 12 aprilie 2011; Legea nr.52/2003-privind
transparenta decizională in administratia publica locala;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”c”, 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. Se aprobă trecerea clădirii căminului cultural din sat Dochia, comuna Dochia, jud.Neamţ, în
suprafaţă de 501 mp, a grupului social aferent căminului cultural, în suprafaţă de 20 mp şi a
terenului aferent căminului cultural în suprafaţă de 1330 mp, cu vecinătăţile: N-DJ 157H, V-teren
domeniul public al comunei Dochia, E-teren domeniul public al comunei Dochia, S-Panţîr Ovidiu din
domeniul public în domeniul privat al comunei Dochia, în scopul reabilitării, modernizării şi dotării
căminului cultural.
Art.2 Prezenta hotărâre poate fi atacată, în condiţiile legii, la instanţa de contencios administrativ
competentă, în speţă, Tribunalul Neamţ (secţia comercială şi contencios administrativ).
Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia,
compartimentul urbanism şi contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Dochia.
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate şi se
aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Dochia, 09 octombrie 2013
Preşedinte de şedinţă,
Ceauşu Vasile

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar-ACRISTINEI OVIDIU

Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 10 consilieri
locali în funcţie şi 8 consilieri prezenţi.

