
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.51 /10.10.2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici  ,pentru lucrarea de investiții ” 

Construire Capelă pentru cimitirul comunal , în comuna Dochia , jud Neamț ”    

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ; 

              Analizând referatul de aprobare nr. 6276 din 10.10.2019 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, întocmit de SC Arhnova SRL, raportul de specialitate nr.6256 
din 09.10.2019, întocmit de Gaman Veronica , inspector delegat achiziții publice; 
- art. 7 alin. 6 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice 
 
   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 la obiectivul ” Construire Capelă 
pentru cimitirul comunal , în comuna Dochia , jud Neamț ” conform devizului general 
întocmit de SC Arhnova SRL  ,Anexa 1 parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum 
urmează: 
        TOTAL GENERAL                      255.000 LEI CU TVA                    

                    din care  

                   construcții- montaj,      217.998,99 LEI CU TVA                    

           Art.2 – Se aprobă asigurarea finanţării obiectivului de investiţii ” Construire Capelă 
pentru cimitirul comunal , în comuna Dochia , jud Neamț ”din bugetul local pe anului 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. 
 

 

         Inițiator,                                                 Avizează  pentru legalitate,            

             Primar,                                                                   Secretar general al comunei 

Dochia 

Păduraru Constantin                   Pascaru Vasile 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 
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Nr. 6276 din  10 .10.2019 

     

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici  ,pentru lucrarea de 

investiții ” Construire Capelă pentru cimitirul comunal , în comuna Dochia , jud Neamț ” 

 

 

 Luând în cosiderare faptul că în comuna Dochia nu există o astfel de clădire care să 

rezolve ritualul de înmormântare a credincioșilor creștini, conform cu noile reglementări, 

respective Legea nr. 102/2014-privind cimitirile, crematoriile umane și serviciile funerare; ce 

interzic păstrarea mortului în locuință pe perioada acelor zile de la deces până la 

înmormântare. 

Amplasamentul va fi  pe terenul  situat în intravilanul satului Dochia, aparținând  

domeniului public  și este în administrarea CL Dochia, accesul principal și de altfel singurul 

făcându-se din strada Nr. 3 (curtea Parohiei Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”-Dochia). 

Cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție: ” CONSTRUIRE CAPELĂ 

PENTRU CIMITIRUL COMUNAL în COMUNA DOCHIA, JUDEȚUL NEAMȚ”,sunt 

cuprinse în bugetul local aprobat la ultima rectificare bugetară. 

 

             Drept urmare înaintez Consiliului Local al comunei Dochia Proiectul de Hotărâre 

 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici  ,pentru lucrarea de investiții ” 

Construire Capelă pentru cimitirul comunal , în comuna Dochia , jud Neamț ”spre dezbatere  

în vederea aprobării. 

     

                                                                                                           Inițiator 

Primarul comunei Dochia 

              Păduraru Constantin 
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ROMÂNIA 
PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA 

Loc. Dochia, jud. Neamţ, strada nr. 1, nr. 1223 
Tel/Fax: +40-233-291919; +40-233291920 
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Nr. 6256, din 09.10.2019  

                                                                                    Aprob: 

                                                                                                                   Primarul comunei Dochia, 

                                                                                                                     Păduraru Constantin 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE, 

privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici necesari realizării  
obiectivului de investiții: ”CONSTRUIRE CAPELĂ PENTRU CIMITIRUL COMUNAL 

în COMUNA DOCHIA, JUDEȚUL NEAMȚ”. 
 

Necesitatea și oportunitatea investiției ”CONSTRUIRE CAPELĂ PENTRU CIMITIRUL COMUNAL 
în COMUNA DOCHIA, JUDEȚUL NEAMȚ”, este dată de faptul că în comuna Dochia nu există o astfel de clădire 
care să rezolve ritualul de înmormântare a credincioșilor creștini, conform cu noile reglementări, respective Legea 
nr. 102/2014-privind cimitirile, crematoriile umane și serviciile funerare; ce interzic păstrarea mortului în locuință 
pe perioada acelor zile de la deces până la înmormântare. 

Amplasamentul va fi  pe terenul  situat în intravilanul satului Dochia, aparținând  domeniului public  și 
este în administrarea CL Dochia, accesul principal și de altfel singurul făcându-se din strada Nr. 3 (curtea 
Parohiei Sf. Arhangheli Mihail și Gavril”-Dochia). 

D.T.A.C. pentru obiectivul sus menționat, a fost întocmit de către S.C. ARHNOVA PROIECT S.R.L., 
conform H.G. nr. 907/2019-privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

 

Cheltuielile de capital necesare realizării obiectivului de investiție: ” CONSTRUIRE CAPELĂ 
PENTRU  

CIMITIRUL COMUNAL în COMUNA DOCHIA, JUDEȚUL NEAMȚ”, Anexa nr. 1 la hotarâre, sunt următoarele: 
  

TOTAL GENERAL, din care:                                                      255.000,00  LEI, cu T.V.A. 
               Construcții + Montaj:                                                                 230.553,21  LEI, cu T.V.A. 
  

Beneficiarul va avea obligația de a obține avizele și acordurile de principiu pentru realizarea 
investiției. 
Având în vedere cele relatate mai sus, precum şi importanţa deosebită a proiectului propun spre 

aprobare prezentul proiect de hotărâre.  
Anexa nr. 2, constituie Planul PARTER al obiectivului. 

 
 

Faţă de cele prezentate, rog dispuneţi! 
 

 
                                                                                   Întocmit, inspector U.A.T.,  

                                                                                                 ing. GAMAN VERONICA 
 

Red.,proc.: V. Gaman; data: 09.10.2019 

 


