
 

HOTĂRÂREA nr. 15/2012 
privind trecerea unui teren intravilan în suprafaŃă de 10000 mp din domeniul public în domeniul 

privat al comunei Dochia  
 

            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 trecerea unui teren intravilan în suprafaŃă de 10000 mp din domeniul public în domeniul privat al 
comunei Dochia, precum şi referatul nr.1149/28.02.2012 întocmit de secretarul comunei Dochia şi 
compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Dochia; 
                 Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică, disciplină, amenajarea teritoriului şi 
urbanism din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia,  
                 În baza art.nr.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998-privind bunurile proprietate publică, cu 
modificările şi completările ulterioare; Legea nr.18/1991-legea fondului funciar, cu modificările şi completările 
ulterioare; Legea nr.24/2000-privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 
modificările şi completările ulterioare; Legea nr.52/2003-privind transparenta decizionala in administratia 
publica locala;  

În temeiul art.36, alin.(2) lit.”c”, „d”, art. 45, 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 (1) Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Dochia a unui teren intravilan în 
suprafaŃă de 10000 mp, situat în cvartal 50, parcela 1158, înscris în CF Dochia sub nr.50070, vecinătăŃi: N-
Hudici I.Alexandru; S-Mazilu Vasile; E- teren parohia Bahna; V-drum comunal DC 109, înscris la poziŃia nr.45 
din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dochia, (aprobat prin H.C.L. 
nr.8/17.02.2009, cu modificările şi completările ulterioare). 
   (2) Terenul intravilan, în suprafaŃă de 10000 mp, menŃionat la aliniatul precedent şi treut în domeniul privat 
al comunei Dochia va fi pus la dispoziŃia Comisiei locale Dochia pentru stabilirea dreptului de proprietate 
privată asupra terenurilor în vederea reconstituirii unui drept de proprietate privată. 
Art.2  Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dochia, (aprobat prin H.C.L. 
nr.8/17.02.2009, cu modificările şi completările ulterioare) se modifică în mod corespunzător, prin radierea 
poziŃiei nr.45. 
Art.3 Prezenta hotărâre se poate ataca în condiŃiile Legii nr.554/2004-legea contenciosului administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, la Tribunalul NeamŃ (secŃia comercială şi contencios administrativ). 
Art.4 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează primarul comunei Dochia şi 
compartimentul urbanism şi contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia. 
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului jud.NeamŃ şi Consiliului JudeŃean NeamŃ 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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