
 

HOTĂRÂREA nr.20/2012 

privind aprobarea P.U.Z. „Adăpost pentru îngrăşarea suinelor, loc.Dochia, jud.NeamŃ” 
 
 

       Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinŃă ordinară în data de 20 martie 2012, 
             Luând în discuŃie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Mîndru 
Petru privind aprobarea P.U.Z. „Adăpost pentru îngrăşarea suinelor, loc.Dochia, jud.NeamŃ”, 
precum şi referatul de specialitate nr.1399/2012 întocmit de compartimentul urbanism şi 
amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia; 
            Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică şi comisia buget-finanŃe din 
cadrul Consiliului Local al comunei Dochia şi Ńinând seama şi de cererea S.C. Romsuin Pork S.R.L. 
Piatra NeamŃ, înregistrată sub nr.1399/12.03.2012;  
            În baza Legii nr. 350 din 2001-privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu 
modificarile si completarile ulterioare; ale Legii nr. 50 din 1991-privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcŃii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; ale Ordinului 
839/2009-pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991; ale HG 
nr.525/1996-pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, cu modificările şi completările 
ulterioare; H.C.L. Dochia nr.37/2011-privind aprobarea Regulamentului local de implicare a 
publicului în elaborarea/revizuirea documentaŃiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului; Legii 
nr.52/2003-privind transparenta decizională in administratia publica locala;  
             În temeiul art.36 alin.(1), alin.(2) lit. „c” alin.(5) lit.”c”, alin.(9)  şi 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: 

HOTARARE: 
 

Art.1. Se aprobă, în condiŃiile legii, Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) „Adăpost pentru îngrăşarea 
suinelor, loc.Dochia, jud.NeamŃ”, proiect nr.P 397/11.2011, elaborat de S.C. Marcianna project 
2005 S.R.L., sect. Agricol Ilfov, loc.Mogoşoaia, str.Chitila Pădure, nr.80, beneficiar fiind S.C. 
Romsuin Pork S.R.L. Piatra NeamŃ, conform anexei nr.1, anexă ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează compartimentul urbanism şi 
amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia. 
Art.3 Orice persoană interesată, care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un 
interes legitim, de prevederile prezentei hotărâri, după efectuarea procedurii prealabile 
administrative se poate adresa instanŃei de contencios administrativ competente, în speŃă, 
Tribunalul NeamŃ. 
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului jud.NeamŃ şi autorităŃilor interesate 
şi se aduce la cunoştinŃă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 
 
                                                                                   Dochia, 20 martie 2012 
                  Preşedinte de şedinţă,                                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 
               Cojocaru Costel-Claudiu                                                                   Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 
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