
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 57 /06.11.2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la finalizarea lucrărilor obiectivului de 

investiții ”Împrejmuire aferentă teren sport sat Dochia com. Dochia” 

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în 

data de 15.11.2019  

         Analizând referatul de aprobare înaintat de Păduraru Constantin, primar al comunei 

Dochia, în calitate de inițiator, nr. 6978 din 05.11.2019.   

Având în vedere: 

    - Devizul general actualizat la finalizarea lucrărilor obiectivului de investiții 

”Împrejmuire aferentă teren sport sat Dochia com. Dochia”întocmit de II Ciobanu Mariana, 

raportul de specialitate nr.  6943 din 04.11.2019, întocmit de Gaman Veronica, inspector 

urbanism. 

- Procesul verbal la terminarea lucrarilor nr.6859/149 din  30.10.2019 .    

- 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 

;Legea 500/2002, privind finanţele 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 rezultați la finalizarea lucrărilor , 

obiectivul   ”Împrejmuire aferentă teren sport sat Dochia com. Dochia”,conform Devizului 

General actualizat parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

 

        TOTAL GENERAL  CU TVA                   99.053,41 LEI 

                    din care  

                   construcții montaj ,                          93.340,00 LEI 

 

  Art.2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Dochia, Compartimentul urbanism 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.      

           Inițiator,                                                 Avizează  pentru legalitate,            

             Primar,                                                                Secretar general al comunei Dochia 

Păduraru Constantin                   Pascaru Vasil 

 

 

R O M Â N I A  

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 
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Nr. 6978 din 05 .11.2019 

     

 

REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici la finalizarea 

lucrărilor obiectivului de investiții ”Împrejmuire aferentă teren sport sat Dochia com. 

Dochia” 

 

 Luând în cosiderare prevederile 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  

Devizul general actualizat la finalizarea lucrărilor obiectivului de 

investiții”Împrejmuire aferentă teren sport sat Dochia com. Dochia”întocmit de II Ciobanu 

Mariana,  

Procesul verbal la terminarea lucrarilor nr.6859/146 din  30.10.2019 

Ținând cont de art. 136 alin. (8), lit. a) din OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ , care 

stipulează; 

”ART. 136 

    Proiectele de hotărâri ale consiliului local 

 

    (8) Fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local este 

supus dezbaterii numai dacă este însoţit de: 

 

    a) referatul de aprobare, ca instrument de prezentare şi motivare, semnat de iniţiator;” 

 

Se  propune spre dezbatere  în vederea aprobării de către Consiliul Local al comunei 

Dochia, , indicatorii tehnico economici finali ai lucrării ”Împrejmuire aferentă teren sport sat 

Dochia com. Dochia”,rezultați în urma terminării lucrărilor la obiectivul de investiții. 

 

        

                                                                                                           Inițiator 

Primarul comunei Dochia 

       

                                                                                                Păduraru Constantin 

mailto:primărie@comunadochia.ro


 

ROMÂNIA 

PRIMĂRIA COMUNEI DOCHIA 

Loc. Dochia, jud. Neamţ, strada nr. 1, nr. 1223 

Tel/Fax: +40-233-291919; +40-233291920 

primarie@comunadochia.ro 

Nr. 6943, din 04.11.2019                                                                          

                                                                                 Abrob,                                                                                                                

                                                                                        Primar,                                                                                                                    

                                                                             Păduraru Constantin 

 

Raport de specialitate, privind finalizarea lucrărilor de construire  

pentru obiectivul de investiție:  

”CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE AFERENTĂ TEREN DE SPORT, SAT DOCHIA,  

COMUNA DOCHIA, JUDETUL NEAMȚ, L=260,00 mp”. 

Urmare a contractului de lucrări nr. 4032/04.07.2019, încheiat între comuna Dochia, 

reprezentată prin primar Constantin Păduraru, în calitate de autoritate contractantă și S.C. 

EURO PUBELE METAL ȘI LEMN S.R.L. reprezentată prin Stănescu Mariana în calitate de 

executant, în perioada 23.07.2019 – 10.10.2019 au fost efectuate lucrările de construire la 

obiectivul  de investiție: ”Construire împrejmuire aferentă teren de sport, sat. Dochia, comuna 

Dochia, județul Neamț”.  

Această investiție  a fost recepționată prin procesul-verbal de recepție la terminarea 

lucrărilor nr. 6859 (149) din 30.10.2019, comisia de recepție desfășurându-și activitatea la 

data respectivă.  

Conform 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 și în baza Legii nr. 500/2002-privind finanţele publice, a fost elaborat 

DEVIZUL GENERAL de către I.I. CIOBANU MARIANA prin care se impune actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici finali și înregistrarea lor în scriptele primăriei. 

Valoarea finală a investiției este de: 98.734,41 lei (fără T.V.A.), respectiv 99.053,41 

lei (cu T.V.A.), din care C+M: 93.340,00 lei (fără T.V.A.), respectiv 93.340,00 lei (cu 

T.V.A.). 

          Anexez prezentului referat Devizul genearal actualizat, privind cheltuielile necesare 

realizării investiției și xerocopie după Procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 

6859  (149) din 30.10.2019. 

Faţă de cele de mai sus, dispuneţi ! 

 



                                     Inspector U.A.T.,  

                                             ing. Gaman Veronica 


