ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr. 38 din 19 august 2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la finalizarea lucrărilor a obiectivul de
investiții ”Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr. 1 Dochia„
Analizând referatul de aprobare înaintat de Păduraru Constantin, primar al comunei
Dochia, în calitate de inițiator, nr. 4679 din 05.08.2019.
Având în vedere:
- Devizul general actualizat la finalizarea lucrărilor obiectivului de investiții” Reabilitare și
extindere Școala gimnazială nr.1 Dochia”comuna Dochia, județul Neamț, întocmit de SC Forum
Proiect SRL, raportul de specialitate nr. 4615 din 31 .07.2019, întocmit de Gaman Veronica,
inspector delegat achiziții publice;
- Procesul verbal la terminarea lucrarilor nr.3880/146 din 28.06.2019 .
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ;Legea
500/2002, privind finanţele publice. Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local.
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 indicatorilor tehnico-economici rezultați la finalizarea lucrărilor , obiectivul
” Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr.1 Dochia”comuna Dochia, județul Neamț
,conform Devizului General actualizat parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
TOTAL GENERAL CU TVA
din care
construcții montaj ,

1.275.054,04 LEI
1.095.203,11 LEI

Art.2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Dochia, Compartimentul achiziții publice și Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei
comunei Dochia.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ şi va fi adusă la
cunoştinţă publică prin afişare la sediul autorităţii administraţiei publice locale.
Președinte de ședință
Chiuaru Vasile

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar
Pascaru Vasile

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

