
                                                                                                                                         

HOTĂRÂREA nr. 56 din 22 .10. 2019 

 

privind  aprobarea caietului de sarcini în vederea proiectării și execuției  pentru 

obiectivul de investiții ” Construire Capelă pentru cimitirul comunal , în comuna Dochia 

, jud Neamț ” 

  Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ; 

          Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de, 18 octombrie  

2019    Analizând referatul de aprobare nr. 6549 din 18.10.2019 înaintat de Păduraru 

Constantin, primar al comunei Dochia, în calitate de inițiator 

 - Devizul general  privind cheltuielile necesare realizării investitiei publice la 
obiectivul ” Construire Capelă pentru cimitirul comunal , în comuna Dochia , jud Neamț ” 
comuna Dochia, județul Neamț, raportul de specialitate nr.6530 din 18.10.2019, întocmit de 
Gaman Veronica , inspector delegat achiziții publice; HCL nr.51/2019 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții ” Construire Capelă pentru 

cimitirul comunal” 

-Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice,; HG nr. 395/2016 privind normele 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție 

publică. 
Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local Dochia. 

   În temeiul art. 129 alin. (4) lit.d), art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 

57 /2019 privind Codul Administrativ : 
H OTĂRĂŞTE : 

 
              Art. 1  Se aprobă Caietul de sarcini în vederea proiectării și execuției obiectivului de 
investiții ” Construire Capelă pentru cimitirul comunal , în comuna Dochia” , conform 

anexei la prezenta dispoziție . 

           Art.2 –Asigurarea finanţării obiectivului de investiţii ” Construire Capelă pentru 
cimitirul comunal , în comuna Dochia  jud Neamț ”se realizează din bugetul local ,conform 

HCL nr.51/2019. 

           Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Dochia, Compartimentul achiziții publice și Compartimentul contabilitate din cadrul 
Primăriei comunei Dochia. 
           Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi autorităţilor 

interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 
 

 

Președinte  de ședință                                                     Contrasemnează pentru legalitate,            

          Iacob Marian                                                         Secretar general al comunei Dochia  

                                                                                                              Pascaru Vasile 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi „pentru”,   0 voturi „împotrivă” şi   0 ”abţineri” dintr-un total de  

11 consilieri  locali în funcţie şi 9 consilieri prezenţi 

 

R O MÂ N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 
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