ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂRE nr. 56 din 19.08.2016
privind atestarea apartenenței la domeniul privat al comunei Dochia a unui
teren extravilan în suprafață de 2647 mp, tarla nr. 124, parcela 927
Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamţ
Întrunit în şedinţă ordinară, în data de 19 august 2016,
Luând în considerare proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei
Dochia, dl. Păduraru Constantin privind atestarea apartenenței la domeniul privat
al comunei Dochia a unui teren extravilan şi raportul de specialitate nr. 4231 din
25.07.2016, înaintat de șef S.V.S.U. Dochia
În baza prevederilor art. 10 alin. (2) din Legea 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;
Văzând raportul de avizare a comisiei de specialitate a consiliului local;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 și art. 115 lit. b) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Seatestă apartenenţa la domeniul privat al comunei Dochia a următoarei
suprafeţe de teren: teren extravilan în suprafață de 2647 mp, tarla nr.
topografic 124, parcela 927, cu vecinii:
N – drum județean DJ 157, Piatra Neamț-Mărgineni;
S – Aniței C. Ion;
V – drum exploatare;
E – Tudurache Ion.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
comunei Dochia, Compartimentul UAT 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.

Preşedinte de şedinţă,
Iacob Ghiocel-Vasile

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

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Cristea Dumitrița

voturi „împotrivă” şi

”abţineri” dintr-un total de

consilieri

