
 

     HOTĂRÂREA nr.48 /2012 
privind completarea H.C.L.nr.46/06.07.2012-privind împuternicirea d-lui Ciubotaru Iulian-
Gheorghe, primarul comunei Dochia să facă parte din Adunarea generală a Asociaţie de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMŢ” şi Adunarea generală a Asociaţie de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECONEAMŢ” 

            Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinŃă ordinară în data de 17 august 2012, 
                 Luând în discuŃie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l 
Ciubotaru Iulian-Gheorghe privind completarea H.C.L. nr.46/06.07.2012-privind 
împuternicirea d-lui Ciubotaru Iulian-Gheorghe, primarul comunei Dochia să facă parte din 
Adunarea generală a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMł” şi Adunarea 
generală a AsociaŃiei de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMł”, precum şi referatul 
nr.3576/02.08.2012 întocmit de secretarul comunei Dochia; 

                 Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridică, disciplină, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, precum şi comisia buget-finanŃe din cadrul Consiliului 
Local al comunei Dochia,  
                 În baza Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităŃi publice, cu modificările 
şi completările ulterioare; Legii nr.24/2000-privind normele de tehnică legislativă în 
redactarea actelor normative, 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 
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, adoptă prezenta: 

HOTĂRÂRE: 
 

Art.1. Se completează H.C.L. nr.46/06.07.2012-privind împuternicirea d-lui Ciubotaru Iulian-
Gheorghe, primarul comunei Dochia să facă parte din Adunarea generală a AsociaŃiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMł” şi Adunarea generală a AsociaŃiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMł”, după cum urmează: 
 

I. După aliniatul 1 al art.1 din HCL Dochia nr.46/06.07.2012 se introduce aliniatul 2, aliniat 
ce va avea următorul cuprins: 

„Art.1 alin.(2)-Se împuterniceşte domnul Ciubotaru Iulian-Gheorghe, reprezentantul 
comunei Dochia, jud.NeamŃ în Adunarea generală a AsociaŃiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „AQUA NEAMł” şi Adunarea generală a AsociaŃiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „ECONEAMł”, să îndeplinească procedurile legale de semnare a actului 
adiŃional de modificare a documentelor statutare ale celor două AsociaŃii.” 

 
 Art.2 Prezenta hotărâre se comunică InstituŃiei Prefectului jud.NeamŃ, instituŃiilor şi 
autorităŃilor interesate şi se aduce la cunoştinŃă publică prin grija secretarului comunei 
Dochia. 

Dochia,17 august 2012 
                 Preşedinte de şedinţă,                                                                     Contrasemnează pentru legalitate, 
                  Popa Constantin                                                                          Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 

 

ROMÂN IA  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 


