ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE
Nr. 14 din 19.02.2016
privind aprobarea Raportului de evaluare nr. 2435/T/21.01.2016 – Proprietate imobiliară
”Teren extravilan, arabil, cu suprafață de 4319 mp, corp topo 952A/31b, nr. CV 128”
Consiliul Local al comunei Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 19 februarie
2016;
Conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 199/1997, pentru ratificarea Cartei europene
a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985;
Luând în discuţie proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Dochia, expunerea de
motive a primarului comunei Dochia nr. 662 din 08.02.2016, referatul de specialitate nr. 653 din
08.02.2016 a Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dochia și Raportul de evaluare nr. 2435/T/21.01.2016;
În baza Legii nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările şi completările ulterioare, a Codului civil şi a Legii nr. 52/2003, privind transparenţa
decizională în administraţia publică;
Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică, disciplină și amenajarea
teritoriului și urbanism și Comisia economică, buget-finanțe din cadrul Consiliului local al
comunei Dochia;
In temeiul art. 36 alin. 2 pct b), art. 45 alin. (1) si alin. (6) din Legea nr. 215/2001,
privind administraţia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată;
H OTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă Raportul de evaluare nr. 2435/T/21.01.2016 – Proprietate imobiliară
”Teren extravilan, arabil, cu suprafață de 4319 mp, corp topo 952A/31b, nr. CV 128”, întocmit
de Birou expert judiciar, evaluator ing. Mondan Ghiorghe;
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Compartimentul
U.A.T. şi Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Dochia.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi autorităţilor
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.

Preşedintele de şedinţă
BEREA CONSTANTIN

Hotărârea a fost adoptată cu
voturi „pentru”,
locali în funcţie şi
consilieri prezenţi.

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Cristea Dumitriţa

voturi „împotrivă” şi

”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri

