
 
 

HOTĂRÂREA nr. 73 /2012 
privind indexarea taxei de concesiune şi închiriere pentru terenurile şi spaţiile  din domeniul 

public şi privat ale comunei Dochia 
 
 

 Consiliul Local al comunei Dochia, 
 Întrunit în şedinţă ordinară în data de 18 decembrie 2012; 

            Luând în discuţie proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Dochia, d-l 
Ciubotaru Iulian-Gheorghe cu privire la indexarea taxei de concesiune şi închiriere pentru 
terenurile şi spaţiile din domeniul public şi privat ale comunei Dochia, precum şi referatul de 
specialitate nr.6123/2012 înaintat de compartimentul taxe şi impozite şi contabilitate din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia, 

Având în vedere avizul favorabil acordat de comisia juridică şi buget-finanţe din cadrul 
Consiliului Local al comunei Dochia,  

       În baza OUG nr.54/2006-regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică, Legea nr.273/2006-privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, H.C.L. Dochia nr.24/2005-privind aprobarea Regulamentului-cadru privind 
închirierea bunurilor din domeniul public şi privat al comunei Dochia, Legea nr.52/2003-
privind transparenţa decizională în administraţia publică locală; 
           În temeiul art.36, alin.(5) lit.”b”, art. 45, 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 Începând cu data de 01 ianuarie 2013, taxa de concesiune şi închiriere pentru 
terenurile şi spaţiile din domeniul public şi privat ale comunei Dochia ce fac obiectul 
contractelor de concesiune şi închiriere în derulare se indexează cu rata inflaţiei aferentă 
anului 2012, comunicată de Institutul Naţional de Statistică. 
ART.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul taxe şi 
impozite şi contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia. 
ART.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi va fi adusă la 
cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei comunei Dochia. 
 

 
Dochia, 18 decembrie 2012 

 
 

                 Preşedinte de şedinţă,                                                                  Contrasemnează pentru legalitate, 
                  STAMATE VASILE                                                                      Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 
 
 


