
 

     HOTĂRÂREA nr. 47 /2012 
privind propunerea nominalizării d-lui Ciubotaru Iulian-Gheorghe, primarul comunei Dochia şi d-
lui Păduraru Constantin, viceprimarul comunei Dochia în Comisia locală Dochia pentru stabilirea 

dreptului de proprietate privată asupra terenurilor 

 

            Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de 06 iulie 2012, 
                 Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l 
Ciubotaru Iulian-Gheorghe privind propunerea nominalizării d-lui Ciubotaru Iulian-Gheorghe, 
primarul comunei Dochia şi d-lui Păduraru Constantin, viceprimarul comunei Dochia în Comisia 
locală Dochia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, precum şi 
referatul nr.3182/29.06.2012 întocmit de secretarul comunei Dochia; 

                 Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică, disciplină, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, precum şi comisia buget-finanţe din cadrul Consiliului Local al comunei 
Dochia,  
                   În baza Legii nr.18/1991-privind fondul funciar, cu modificările şi completările ulterioare; 
Legii nr.247/2005-privind reforma în domeniul justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, cu 
modificările şi completările; H.G. nr.890/2005- pentru aprobarea Regulamentului privind 
procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de 
proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările şi completările 
ulterioare; Legii nr.52/2003-privind transparenta decizionala in administratia publica;  
                 În temeiul art.36 alin.(9), art. 45 alin.(2), 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. Se propune  nominalizarea d-lui Ciubotaru Iulian-Gheorghe, primarul comunei Dochia şi d-lui 
Păduraru Constantin, viceprimarul comunei Dochia în Comisia locală Dochia pentru stabilirea 
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, înlocuindu-i în acest fel, pe fostul primar şi 
viceprimar al comunei Dochia. 
         
Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează secretarul comunei Dochia. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, instituţiilor şi autorităţilor 
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

Dochia, 06 iulie 2012 
 

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

 

ROMÂN IA  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 


