
 

     HOTĂRÂREA nr.4/2014 
privind identificarea unui teren, apartenent domeniului privat al comunei Dochia, în vederea 

folosirii pentru incinerare şi/sau îngropare a cadavrelor de animale 
 

 
              Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinŃă extraordinară în data de 04 februarie 2014, 

                   Luând în discuŃie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Ciubotaru Iulian-
Gheorghe privind identificarea unui teren, apartenent domeniului privat al comunei Dochia în vederea folosirii 
pentru incinerare şi/sau îngropare a cadavrelor de animale, precum şi referatul nr.153/10.01.2014 întocmit de 
compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, 
                  Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia economică, buget-finanŃe, agricultură, comisia 
juridică, disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism, comisia învăŃământ, sănătate şi familie, culte, muncă şi 
protecŃie socială, protecŃia mediului şi turism din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia; 
                   łinând cont de adresa nr.28858/18.11.2013 a DirecŃia Sanitar Veterinară şi pentru SiguranŃa 
Alimentelor NeamŃ, înregistrată la primăria comunei Dochia sub nr.92/08.01.2014; 
                   În baza Regulamentului CE nr.1069/2009-de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de 
origine animală şi produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman;Legea nr.52/2003-privind 
transparenta decizionala in administratia publica locala;  

În temeiul art.36 alin.(2) lit.c), alin.(9) şi art. 45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.”b” , art.124 din Legea 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 

 
HOTARARE: 

Art.1. Se identifică terenul, apartenent domeniului privat al comunei Dochia, în vederea folosirii pentru incinerare 
şi/sau îngropare a cadavrelor de animale, având următoarele date: 

-teren arabil extravilan, sat Dochia, comuna Dochia în suprafaŃă de 1.700 mp situat în pct. „Podul 
Rusului” 

Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează primarul şi viceprimarul comunei Dochia, 
compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia şi şeful S.V.S.U. 
Dochia. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului jud.NeamŃ şi autorităŃilor interesate şi se aduce la 
cunoştinŃă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

Dochia, 04 februarie 2014 
 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                                Contrasemnează pentru legalitate, 
                    Popa Constantin                                                                     Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 10 consilieri 
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi. 
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Referat de specialitate 
 privind identificarea unui teren, apartenent domeniului privat al comunei Dochia, în vederea 

folosirii pentru incinerare şi/sau îngropare a cadavrelor de animale 
 
 
 
           Prin adresa nr.28858/18.11.2013 a Direcţiei Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa 
Alimentelor Neamţ, înregistrată la primăria comunei Dochia sub nr.92/08.01.2014, aceasta 
ne-a solicitat în conformitate cu prevederile Regulamentului CE nr.1069/2009-de stabilire a 
unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală şi produsele derivate care nu 
sunt destinate consumului uman identificarea unui teren în vederea folosirii pentru incinerare 
şi/sau îngropare a cadavrelor de animale. 
          Astfel, la nivelul comunei Dochia s-a identificat terenul extravilan, având următoarele 
date: 
 
 

-teren arabil extravilan, sat Dochia, comuna Dochia în suprafaţă de 1.700 mp situat în pct. 
„Podul Rusului” 

          Anexat prezentului referat, ataşez, în copie, planul de parcelare al terenului şi 
orofotoplanul A.P.I.A. cu datele de identificare a terenului. 
 
 
 

Întocmit, 
CONSTANTIN CĂPITANU 

INSP.agent agricol 


