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Nr.2526/09.05.2013

APROB:

Primarul comunei Dochia,
Ciubotaru Iulian-Gheorghe
REFERAT
cu privire la aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea
Inspectoratului de Poliţie al jud.Neamţ asupra unor spaţii din incinta clădirii primăriei
comunei Dochia (corp A)
În data de 09.05.2013, Inspectoratul de Poliţie al jud.Neamţ s-a adresat Consiliului
local Dochia cu o cerere (nr. de înregistrare 162019/08.05.2013 şi înregistrată în
scriptele primăriei comunei Dochia la nr.2518) prin care se solicită încheierea unui nou
contract, în regim de comodat a unor spaţii din incinta sediului vechi al primăriei în
vederea desfăşurării activităţii a postului de poliţie al comunei Dochia, în bune
condiţii. Durata pentru care se doreşte încheierea contractului este „pe perioada
funcţionării postului”. Conform art.124 din legea nr.215/2001-privind legea
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare: „Consiliile

locale şi consiliile judeţene pot da în folosinţă gratuită, pe termen limitat, bunuri

mobile şi imobile proprietate publică sau privată locală ori judeţeană, după caz,
persoanelor juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară activitate de binefacere sau
de utilitate publică ori serviciilor publice.”
Având în vedere că activitatea poliţiei este un serviciu public aflat în slujba
cetăţeanului, serviciu ce are ca obiectiv principal asigurarea ordinii şi liniştii publice,
combaterea fenomenelor infracţionale şi asigurarea unui climat de siguranţă civică
pentru locuitorii comunei, prin prezentul referat propunem transmiterea dreptului de
folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratul de Poliţie al jud.Neamţ (pentru desfăşurarea
activităţii Postului de Poliţie Dochia) asupra unor spaţii din incinta clădirii primăriei

comunei Dochia –corp A (un birou şi un hol) pe termen de 5 ani, cu posibilitatea
prelungirii în baza acordului expres al ambelor părţi.
Întocmit,

Secretarul comunei Dochia

OVIDIU ACRISTINEI

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr.24/2013
cu privire la aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului
de Poliţie al jud.Neamţ asupra unor spaţii din incinta clădirii primăriei comunei Dochia (corp
A)
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21 mai 2013,
Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l
Ciubotaru Iulian-Gheorghe cu privire la aprobarea transmiterii dreptului de folosinţă gratuită
în favoarea Inspectoratului de Poliţie al jud.Neamţ asupra unor spaţii din incinta clădirii
primăriei comunei Dochia (corp A), precum şi referatul de specialitate nr.2526/09.05.2013,
întocmit de secretarul comunei Dochia;
Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia buget-finanţe şi comisia juridica,
amenajarea teritoriului şi comisia buget-finanţe din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia,
În baza Legii nr.213/1998-privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare; Legea nr.52/2003-privind transparenta decizională in
administratia publica locala;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.”c”, alin.(6) lit.”a”, pct.7 art. 45, art.115 alin.(1) lit.”b” şi
art.124 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:

Art.1. (1) Se aprobă transmiterea dreptului de folosinţă gratuită în favoarea Inspectoratului

de Poliţie al jud.Neamţ asupra unor spaţii din incinta clădirii primăriei comunei Dochia (corp
A), pe termen de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire cu acordul expres al ambelor părţi.
(2) Spaţiile menţionate la aliniatul 1 vor fi folosite în vederea desfăşurării activităţii
Poliţiei comunei Dochia.

Art.2

Se împuterniceşte primarul comunei Dochia, d-nul Ciubotaru Iulian-Gheorghe să
semneze în numele comunei Dochia contractul de comodat, menţionat la art.nr.1.
Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Dochia, compartimentul urbanism şi compartimentul 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, 21 mai 2013

Preşedinte de şedinţă,
Berea Constantin

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar-ACRISTINEI OVIDIU
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