
 
HOTĂRÂREA nr.78/2012 

privind însuşirea unor rapoarte de evaluare 
 
 

        Consiliul Local 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 privind însuşirea unor rapoarte de evaluare,  precum şi referatul de 
specialitate nr. 6230/22.11.2012, întocmit de secretarul 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.U.G. nr.54/2006 - privind regimul contractelor de concesiune de bunuri 
proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare; H.G.nr. 168 din 14 februarie 
2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică; Legea nr.50/1991-privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; Legea nr.52/2003-privind transparenta decizională in 
administratia publica locala;  
           În temeiul art.36 alin.(2) lit.”c”, 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 (1) Se însuşeşte Raportul de evaluare nr.725/T/14.11.2012, întocmit de expert evaluator 
ANEVAR, d-nul Mondan Ghiorghe, pentru terenul intravilan, proprietatea privată a comunei 
Dochia, în suprafaţă de 1422 mp, NCP 202, CF nr.162/N, concesionat d-nei Neguriţă Maricia în 
baza contractului nr.3060/24.07.2006, conform anexei nr.1, anexă ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
         (2) Se aprobă nivelul redevenţei în cuantum de 0, 09 lei/mp/an, pentru terenul intravilan, 
proprietatea privată a comunei Dochia, în suprafaţă de 1422 mp, NCP 202, CF nr.162/N, 
concesionat d-nei Neguriţă Maricia în baza contractului nr.3060/24.07.2006. 
 
Art.2  (1)Se însuşeşte Raportul de evaluare nr.726/T/14.11.2012, întocmit de expert evaluator 
ANEVAR, d-nul Mondan Ghiorghe, pentru terenul intravilan, proprietatea privată a comunei 
Dochia, în suprafaţă de 537 mp, CV 38, corp topo 865, lotul 4, concesionat d-nei Cosoană 
Dorina în baza contractului nr.3714/11.09.2006, conform anexei nr.2, anexă ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         (2) Se aprobă nivelul redevenţei în cuantum de 0, 09 lei/mp/an, pentru terenul intravilan, 
proprietatea privată a comunei Dochia, în suprafaţă de 537 mp, CV 38, corp topo 865, lotul 4, 
concesionat d-nei Cosoană Dorina în baza contractului nr.3714/11.09.2006. 
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Art.3 Se împuterniceşte primarul comunei Dochia să ia toate măsurile legale şi necesare în 
numele comunei şi consiliului local Dochia, în vederea semnării actelor adiţionale la cele două 
contracte de concesiune, menţionate la art.1 şi 2 din prezenta hotărâre.  

Art.4 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia, 
compartimentul urbanism şi compartimentul taxe şi impozite din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Dochia. 

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor 
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

 
Dochia, 18 decembrie 2012 

 
 
 

                  Preşedinte de şedinţă,                                                                  Contrasemnează pentru legalitate, 
                     Stamate Vasile                                                                       Secretar-ACRISTINEI OVIDIU 


