
 

     HOTĂRÂREA nr.50/2012 
privind împuternicirea d-lui Ciubotaru Iulian-Gheorghe, primarul comunei Dochia să reprezinte 

comuna Dochia, jud.Neamţ în cadrul Asociaţiei Comunelor din România 

 

            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 împuternicirea d-lui Ciubotaru Iulian-
Gheorghe, primarul comunei Dochia să reprezinte comuna Dochia, jud.NeamŃ în 
cadrul AsociaŃiei Comunelor din România, precum şi referatul nr.3792/03.08.2012 
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,  
                Având în vedere prevederile art.10 din Carta europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15.10.1995 şi ratificată prin Legea nr.199/1997; 
              Analizând prevederile Statutului AsociaŃiei Comunelor din România; 
               Considerând că scopul AcoR este de a realiza o uniune mai strânsă între 
membrii săi, pentru a ocroti şi pentru a promova idealurile şi principiile care 
reprezintă patrimoniul lor comun: 
                 În baza Legii nr.273/2006-privind finanŃele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; Legii nr.52/2003-privind transparenta decizionala in 
administratia publica;  
                 În temeiul art.36 alin.(7) lit.c), 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 împuterniceşte d-l Ciubotaru Iulian-Gheorghe, primarul comunei Dochia, 
cetăŃean român, născut la data de 18.08.1973  în mun.Piatra NeamŃ, jud.NeamŃ, 
domiciliat în sat Dochia, comuna Dochia, jud.NeamŃ posesor  C.I. seria  NT, nr.228956, 
eliberat de municipiul Piatra NeamŃ la data de 29.04.04, CNP 1730818270622 să 
reprezinte comuna Dochia, jud.NeamŃ în cadrul AsociaŃiei Comunelor din România. 
 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 

 
 
 


