
 
 HOTĂRÂRE nr.7/15.01.2016  

privind aprobarea concesionării directe a unui teren din proprietatea privată a comunei 
Dochia, în suprafaţă de 250 mp, aferent construcţiei Cooperaţiei Bălușești, situat în sat 

Bălușești, comuna Dochia 
 
 
              Consiliul Local Dochia întrunit în şedinţă ordinară  
        Luând în discuţie proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Dochia, cererea 
doamnei Teodorescu Dorina, în calitate de președinte al Consumcoop Girov înregistrată la 
instituţia noastră cu nr. 7592 din 07.12.2015 și raportul de specialitate al Compartimentului 
urbanism și amenajarea teritoriului, din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr.96 
din data de 08.01.2016;     

Având in vedere prevederile art. 107 alin. (1) și (2) din Legea nr. 1/2005 privind 
organizarea și funcţionarea cooperaţiei, cu modificările şi completările ulterioare; Planul de 
amplasament și delimitarea imobilului executat de Andrei Tudor Popa; Fișa mijlocului fix al 
Consumcoop Girov – magazin mixt Bălușești; 
           În baza prevederilor art. 36  alin. (2)  lit. c), alin. (5) lit. a), art. 45 alin. (2) lit. e), 
art. 123 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

HOTĂRÂŞTE: 
 
 
       Art.1: Se aprobă în principiu concesiunea directă a suprafeţei de 250 mp, teren din 
domeniul privat al comunei Dochia, judeţul Neamţ, aferent construcţiei Cooperaţiei Bălușești, 
situat în satul Bălușești, comuna Dochia; 
      Art.2: Se aprobă demararea procedurilor administrative în vederea întocmirii 
documentaţiei tehnice în vederea concesionării și alocarea sumelor necesare realizării acestei 
operaţiuni. 
      Art.3: Cu punerea în aplicare a prezentei hotărâri se împuterniceşte Compartimentul UAT 
din cadrul aparatului de specialitate primarul comunei Dochia; 
      Art.4:  Secretarul comunei Dochia va asigura comunicarea prezentei  hotărâri 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 
 
 
   Președinte de ședinţă 
     Berea Constantin         Contrasemnează, 
        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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