
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Nr.44 din 02.07.2018 
 

privind modificarea și completarea inventarului domeniului public al comunei Dochia 

 

Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă extraordinară, în data de 06 iulie  2018, 

             Luând în discuţie referatul de specialitate nr.3818 din 27.06.2018 întocmit de 

compartimentul UAT  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia  

            În baza Legii nr.213/1998 -privind bunurile proprietate public, cu modificările și 

completările ulterioare ; HG nr. 548/199 -privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 

municipiilor şi judeţelor; Legea nr.52/2003-privind transparența decizională in administratia 

publica locala; 

HCL nr. 84/2017 privind aprobarea inventarului domeniului public și privat al comunei Dochia  

             În temeiul art. 36 alin. (2) lit.c)  şi art. 45, art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, adoptă prezenta: 

 

HOTĂRÂRE: 

Art.1  (1)Se aprobă modificarea poziției nr. 55 din Anexa nr. 1 la HCL nr. 84/2017 – Teren cale 

de acces proprietate în suprafață de 200 mp , CF 273 , valoare de inventar 4.523,00 lei conform 

Raportului de evaluare , Anexa nr. 2    și completarea inventarului domeniului public al comunei 

Dochia județul Neamț , se adaugă poziții noi la ANEXA 1 la HCL nr. 84 din 15.12.2017.. 

 - nr .60 Fântână intersecție DC 109-DJ 157 H în suprafață de 4 mp, valoare de inventar 2.022 lei  

-  nr.61  Fântână intersecție Str.nr.6 -DJ157 H în suprafață de 4 mp, valoare de inventar 2.022 lei 

- nr. 62  Fântână teren sport  în suprafață de 4 mp, valoare de inventar   2.022 lei 

           (2) Se modifică și completează corespunzător ANEXA 1 la HCL nr. 84 din 15.12.2017.   

Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia şi 

compartimentele contabilitate,urbanism,registrul agricol din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dochia. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate 

şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

 

INIŢIATOR 

     Primar,  

           Păduraru Constantin 

          Avizat, 

            Secretar, Pascaru Vasile 
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