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HOTĂRÂREA nr.56/2012 

privind aprobarea participării comunei Dochia, jud.NeamŃ la înfiinŃarea AsociaŃiei 
„CONCORDIA 2012”    

 
     Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10 septembrie 2012, 

            Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l 
Ciubotaru Iulian-Gheorghe privind aprobarea participării comunei Dochia, jud.Neamţ la 
înfiinţarea Asociaţiei „CONCORDIA 2012”, precum şi referatul de specialitate 
nr.4334/06.09.2012, întocmit de compartimentul achiziţii publice din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Dochia; 
            Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridica, amenajarea teritoriului şi 
comisia buget-finanţe din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia; 
            În baza O.G. nr.26/2000-cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 
ulterioare;Legii nr.273/2006 – privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; Legea nr.52/2003-privind transparenta decizională in administratia publica locala;  
            În temeiul art. art.36 alin.(7) lit.”a”, art. 45 alin.(2) lit.”f”, 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. (1) Se aprobă participarea comunei Dochia, jud.Neamţ în calitate de asociat-membru 
fondator la înfiinţarea Asociaţiei „CONCORDIA 2012”, persoană juridică română non-profit, 
non-guvernamentală şi apolitică. 
            (2) Scopul principal al Asociaţiei „CONCORDIA 2012” constă în promovarea la nivel de 
mase a drepturilor omului, culturii şi artei, dezvoltarea educaţională, economică, socială a 
comunităţii locale şi regionale prin iniţierea şi desfăşurarea de acţiuni, programe şi activităţi în 
toate domeniile de interes comunitar (în special educaţional), pe plan local, regional, naţional 
şi internaţional. 
            (3) Sediul Asociaţiei „CONCORDIA 2012” este în satul Dochia, comuna Dochia, 
jud.Neamţ, str. Nr.1, nr.1223, cp 617216 în incinta sediului primăriei comunei Dochia (corp B). 
            (4) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei „CONCORDIA 2012” se stabileşte la suma de 700 lei, 
din care aportul în numerar al comunei Dochia va fi de 234 lei. 
Art.2 Membrii fondatori ai Asociaţiei „CONCORDIA 2012” sunt: comuna Dochia, jud.Neamţ, 
reprezentată de primarul comunei Dochia, d-nul Ciubotaru Iulian-Gheorghe, Şcoala 
gimnazială nr.1 Dochia, reprezentată de d-na director, Georgeta Asavinei şi Cabinetul medical 
individual dr. Berea Voica. 
Art.3 Se împuterniceşte d-nul Ciubotaru Iulian-Gheorghe, primarul comunei Dochia, cetăţean 
român, născut la data de 18.08.1973  în mun.Piatra Neamţ, jud.Neamţ, domiciliat în sat 
Dochia, comuna Dochia, jud.Neamţ posesor  C.I. seria  NT, nr.228956, eliberat de municipiul 
Piatra Neamţ la data de 29.04.04, CNP 1730818270622 să semneze Statutul şi Actul 



Constitutiv al Asociaţiei „CONCORDIA 2012” şi să reprezinte comuna Dochia, jud.Neamţ în 
cadrul Asociaţiei „CONCORDIA 2012” în faţa oricăror persoane fizice şi juridice. 
Art.4 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia, 
d-nul Ciubotaru Iulian-Gheorghe. 
Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ, Şcolii gimnaziale nr.1 
Dochia, Cabinetului medical individual dr.Berea Voica şi autorităţilor interesate şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

Dochia, 10 septembrie  2012 
                  Preşedinte de şedinţă,                                                                  Contrasemnează 
pentru legalitate, 
                    Popa Constantin                                                       Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 
 


