
 
 

Hotărârea nr.71/2013 
privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute asupra unui teren în 

suprafaţă de 3 mp, aparţinând domeniului public al comunei Dochia, jud.Neamţ în favoarea 
E-ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. 

 
      Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 20 decembrie 2013, 

             Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Ciubotaru Iulian-Gheorghe 
privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute asupra unui teren în suprafaţă de 3 mp, aparţinând 
domeniului public al comunei Dochia, jud.Neamţ în favoarea E-ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A., precum şi 
referatul de specialitate nr.6832/2013  întocmit de viceprimarul comunei Dochia şi compartimentul achiziţii publice 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia; 
            Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia de finanţe şi juridică din cadrul Consiliului Local al 
comunei Dochia, solicitarea E-ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A CR Neamţ nr.656/03.12.2013; 
            În baza prevederilor art.12 şi 14 din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr.123/2012; Legii 
nr.52/2003-privind transparenta decizională in administratia publica locala; art.756 din Codul Civil;HCL Dochia 
nr.62/2013-privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate al lucrării „Extindere reţele electrice de distribuţie publică 
în sat Dochia, comuna Dochia, jud.Neamţ-zona PT1 Dochia, circ.2” şi ocuparea temporarăa terenului necesar 
realizării obiectivului; 
            În temeiul art.36 alin.(2) lit.”c”, alin.(6) lit.”a”, pct.14 şi art. 45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.”b”, art.126 din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptă prezenta: 
 

HOTARARE: 
 
Art.1 Se aprobă acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute asupra unui teren în suprafaţă de 3 mp, 
aparţinând domeniului public al comunei Dochia, jud.Neamţ în favoarea E-ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A,în 
scopul plantării a 4 bucăţi stâlpi electrici LEA jt., conform planului de situaţie, ce constituie anexa nr.1 la prezenta 
hotărâre. 
 
Art.2 Se dă acordul personalului de exploatare al Centrului de Reţea Neamţ să folosească terenul afectat investiţiei 
în vederea efectuării lucrărilor de întreţinere şi reparaţii. 
 
Art.3 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează viceprimarul comunei Dochia şi 
compartimentul urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Dochia. 
 
Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 
 
                                                                                   Dochia, 20 decembrie 2013 
 
                  Preşedinte de şedinţă,                                                                    Contrasemnează pentru legalitate, 
                       Ceauşu Virgil                                                                            Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”,0 voturi „împotrivă” şi 0”abţineri” dintr-un total de 10 consilieri locali 
în funcţie şi 10 consilieri prezenţi. 
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Nr.6832/03.12.2013 
                                                                                    

 
 

REFERAT 
privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute asupra unui teren în 

suprafaţă de 3 mp, aparţinând domeniului public al comunei Dochia, jud.Neamţ în favoarea 
E-ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. 

 
 
 
        În data de 27 noiembrie 2013, prin Hotărârea Consiliului local al comunei Dochia nr.62 s-a aprobat Studiul de 
Prefezabilitate al lucrării „Extindere reţele electrice de distribuţie publică în sat Dochia, comuna Dochia, jud.Neamţ-
zona PT1 Dochia, circ.2” şi ocuparea temporarăa terenului necesar realizării obiectivului. 
        În data de 03.12.2013, E-ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. CR Neamţ a înaintat solicitarea 
nr.656/03.12.2013, prin care cere Consiliului local al comunei Dochia să adopte un proiect de hotărâre privind 
acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute asupra unui teren în suprafaţă de 3 mp, aparţinând 
domeniului public al comunei Dochia, jud.Neamţ în favoarea E-ON MOLDOVA DISTRIBUŢIE S.A. 
       Solicitarea are ca bază legală prevederile art.12  şi art.14 din legea energiei electrice şi gazelor naturale 
nr.123/2012 şi prevederile art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
 
        În consecinţă, rugăm plenul Consiliului local al comunei Dochia să dispună. 
 
 

Viceprimarul comunei Dochia, 
                                                           PASCARU VASILE 
 
 

Inspector achiziţii publice, 
Cojocaru Violeta 


