ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
HOTĂRÂREA nr. 32 din 02 mai 2018

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico economici necesari realizării obiectivului
de investiții ”Împrejmuire cimitir sat Dochia ,latura estică în lungime de 120.5 ml”
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ întrunit în ședință extraordinară ;
Conform prevederilor art. 3 din Legea nr. 199/1997, pentru ratificarea Cartei europene a
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg pe 15 octombrie 1985
Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l
Păduraru Constantin privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi referatul de specialitate
nr.2337 din 26.04.2018 a Compartimentului Achiziții Publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dochia și Documentația Tehnică pentru Autorizația de
Construire și Proiectul tehnic elaborat de către SC Gil Sons Impex SRL
În baza Hotărârii de Guvern Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din
fonduri publice ; HCL nr.22/2018 privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă proiectare
în vederea elaborării documentației tehnico- economice (DTAC ,PT)pentru obiectivul de
investiții ”Împrejmuire cimitir sat Dochia , latura estică în lungime de 120,5 ml”
Conform prevederilor art. 46 alin. (3) din Legea nr 273/2006 - privind finanţele
publice locale, actualizată;
In temeiul art. 36, alin. 4 lit. d), art. 45, alin. 1) şi alin. 6), art. 115 lit. b) din Legea nr.
215/2001, privind administraţia publica locală, cu modificările şi completările ulterioare,
republicată.
H OTĂRĂŞTE :
Art. 1 Se aprobă indicatorii tehnico economici pentru investiția ”Împrejmuire cimitir
sat Dochia , latura estică în lungime de 120,5 ml” conform Devizului General întocmit în cadrul
Proiectului Tehnic elaborat de către SC Gil Sons Impex SRL, prezentați în Anexa nr.1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Dochia, Compartimentul Achiziții publice,Compartimentul U.A.T. şi Compartimentul
Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi autorităţilor
interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Preşedintele de şedinţă
Stoian Dănuț

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Pascaru Vasile

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 ”abţineri” dintr-un total de 11 consilieri
locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi.

