
 

 

HOTĂRÂREA nr.18/2012 

privind transmiterea în folosinŃă gratuită, pe durata existenŃei capacităŃilor energetice a 
terenului intravilan în suprafaŃă de 73 mp, situat în CV 33, corp topo 705, proprietate 

publică a comunei Dochia către E-ON Moldova DistribuŃie S.A. 
 
 

       Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinŃă ordinară în data de 20 martie 2012, 
             Luând în discuŃie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Mîndru 
Petru privind transmiterea în folosinŃă gratuită, pe durata existenŃei capacităŃilor energetice a 
terenului intravilan în suprafaŃă de 73 mp, situat în CV 33, corp topo 705, proprietate publică a 
comunei Dochia către E-ON Moldova DistribuŃie S.A., precum şi referatul de specialitate 
nr.1206/2012 întocmit de compartimentul impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Dochia; 
            Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică şi comisia buget-finanŃe din 
cadrul Consiliului Local al comunei Dochia şi Ńinând seama şi de adresa nr.104/29.02.2012 a E-ON 
Moldova DistribuŃie S.A.;          
            În baza art.25 al Legii nr.13/2007-legea energiei electrice, cu modificările şi completările 
ulterioare; Legii nr.571/2003-Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; Legii 
nr.52/2003-privind transparenta decizională in administratia publica locala;  
          În temeiul art.36 alin.(6) lit.”a” pct.9, 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 aprobă transmiterea în folosinŃă gratuită, pe durata existenŃei capacităŃilor energetice 
a terenului intravilan în suprafaŃă de 73 mp (din care 46 mp ocupaŃi definitiv –montare, înlocuire 
stâlpi şi 27 mp ocupaŃi temporar-îndreptare stâlpi), situat în CV 33, corp topo 705, proprietate 
publică a comunei Dochia către E-ON Moldova DistribuŃie S.A. 
 
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează compartimentul impozite şi 
taxe locale şi compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
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, 20 martie 2012 
 

                  Preşedinte de şedinţă,                                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 
               Cojocaru Costel-Claudiu                                                                   Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 
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