
ROMÂN IA

JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr.53/2012
privind desemnarea d-nei  Cojocaru Violeta-inspector achiziŃii publice 
în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia ca 

purtător de cuvânt în relaŃia cu societatea civilă şi mass-media

         Consiliul Local al comunei Dochia,
         Întrunit în şedinŃă   ordinară în data de 17 august 2012,
         Luând în considerare proiectul de hotărâre privind desemnarea d-nei 
Cojocaru Violeta-inspector achiziŃii publice în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Dochia ca purtător de cuvânt în relaŃia cu 
societatea civilă şi mass-media, inaintat de primarul comunei Dochia, d-l 
Ciubotaru Iulian-Gheorghe, precum şi referatul de specialitate nr.3902/2012 
înaintat de Secretarul comunei Dochia;
         Avand in vedere avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare 
economico-socială, buget, finanŃe, administrarea domeniului public şi privat 
al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecŃia mediului, servicii şi 
comerŃ, precum şi comisiei juridice din cadrul Consiliului Local al comunei 
Dochia ;
        Având în vedere prevedrile Legea nr.544/2001-privind liberul acces la 
informaŃiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. 
nr.123/2002-privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 
544/2001-privind liberul acces la informaŃiile de interes public, cu modificările 
şi completările ulterioare; -Legea nr.52/2003-privind transparenta decizionala 
in administratia publica locala, cu modificările şi completările ulterioare;
          În temeiul art. art.36 alin.(9), art. 45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.”b” din 
Legea administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se desemnează d-na Cojocaru Violeta-inspector achiziŃii publice în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia ca purtător 
de cuvânt în relaŃia cu societatea civilă şi mass-media.
Art.2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza d-na 
Cojocaru Violeta-inspector achiziŃii publice în cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Dochia.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului judeŃului NeamŃ şi 
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va fi adusă la cunoştinŃă publică prin afişare la sediul autorităŃii administraŃiei 
publice locale.

Dochia, 17 august 2012

                  Preşedinte de şedinţă,                                                                  Contrasemnează pentru 
legalitate,
                    Popa Constantin                                                                      Secretar-ACRISTINEI 
OVIDIU
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