
HOTĂRÂRE nr.  6/15.01.2016 
 

privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 8/2009 privind aprobarea inventarului 
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Dochia, precum și 

inventarului bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al comunei Dochia, 
cu modificările și completările ulterioare 

 
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţa ordinară din 15.01.2016  
Având în vedere: 

- proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Dochia privind aprobarea modificării 
H.C.L. nr. 8/2009; 

- prevederile art. 121, 122 și 124 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- dispoziţiile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al 
acesteia și ale Hotărârii de Guvern nr. 548/1999 cu privire la aprobarea Normelor 
tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunelor, orașelor, municipiilor și judeţelor; Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 
decizională în administraţia publică; avizul comisiei de specialitate al Consiliului local 
Dochia; 

- referatul compartimentului Urbanism și amenjarea teritoriului nr. 95/08.01.2016 prin 
care se propune modificarea inventarului domeniului public/privat al comunei Dochia 
și Planul de Amplasament și Delimitarea Imobiliului executat de Andrei Tudor Popa; 

         În temeiul art.36 alin.(2) lit.”c”, art. 45 alin. (3) și art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, adoptă prezenta: 

HOTĂRĂȘTE 
 
Art.1  Se aprobă  modificarea H.C.L. nr. 8/2009 privind aprobarea inventarului bunurilor 
care aparţin domeniului public al comunei Dochia precum și inventarului bunurilor 
imobile care aparţin domeniului privat al comunei Dochia, cu modificările și completările 
ulterioare, după cum urmează: 

- La Anexa nr. 2 ”Inventarul bunurilor imobile care aparţin domeniului privat al comunei 
Dochia, poziţia nr. 15 (Teren Cooperaţia Bălușești), se modifică după cum mează: 
poziţia nr. 15, coloana 3 (elemente de identificare) va avea următorul cuprins:  Sc= 
250 mp; 

Art.2  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Dochia și Compartimentul Urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Dochia; 
Art.3  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiai Prefectului judeţul Neamţ și autorităţilor 
interesate și se aduce la cunoștinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 
 
Președinte de ședinţă          Contrasemnează pentru legalitate  
Berea Constantin                         Secretar, Cristea Dumitriţa 
 
 
 
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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