ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr.48/2013

privind instrumentarea proiectului de investiŃie „Realizare covor asfaltic pe drumul comunal DC
109, comuna Dochia, jud.NeamŃ”, finanŃat prin FEADR-Măsura 41.322 „Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăŃirea serviciilor de bază pentru economia şi populaŃia rurală şi punerea în
valoare a moştenirii rurale”
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 09 octombrie 2013,
Luând în discuţie proiectul de hotărâre, înaintat de primarul comunei Dochia, d-l Ciubotaru
Iulian-Gheorghe privind instrumentarea proiectului de investiţie „Realizare covor asfaltic pe drumul
comunal DC 109 în comuna Dochia, jud.Neamţ”, finanţat prin FEADR-Măsura 41.322 „Renovarea,
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi
punerea în valoare a moştenirii rurale”, ce urmează a fi depus prin intermediul Grupului de Acţiune
Locală „Nicolae Roznovanu”;
Având în vedere avizul favorabil acordat de Comisia juridica, amenajarea teritoriului, comisia
de cultură şi comisia buget-finanţe din cadrul Consiliului Local al comunei Dochia,
În baza Ghidului Solicitantului pentru accesarea Măsurii 41.322 „Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare
a moştenirii rurale”, H.G. nr.363/2010-privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de
investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr.273/2006privind finanţele publice locale, cu modificările şi comppletările ulterioare; H.G. nr.28/2008- privind
aprobarea structurii devizului general si a metodologiei privind elaborarea devizului general pentru
obiective de investitii si lucrari de interventii, cu modificările şi completările ulterioare; Legea
nr.52/2003-privind transparenta decizională in administratia publica locala;
În temeiul art.36 alin.(2) lit.b) şi c), alin.(4) lit.d), e), f), alin.(6) lit.a) pct.13, art. 45, art.115
alin.(1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE:
Art.1. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea investiţiei „Realizare covor asfaltic pe drumul comunal
DC 109 în comuna Dochia, jud.Neamţ”, finanţat prin FEADR-Măsura 41.322 „Renovarea,
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi
punerea în valoare a moştenirii rurale”, ce urmează a fi depus prin intermediul Grupului de Acţiune
Locală „Nicolae Roznovanu”.
Art.2 Numărul de locuitori ai comunei Dochia, jud.Neamţ este de 2827.
Art.3 Proiectul de investiţie „Realizare covor asfaltic pe drumul comunal DC 109 în comuna Dochia,
jud.Neamţ” este prevăzut în bugetul local al comunei Dochia pentru perioada de realizare a
investiţiei.
Art.4 Se aproba angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionare a investitiei pe
o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia va fi data in exploatare.
Art.5 Se aprobă asigurarea exploatării drumurilor în conformitate cu reglementările în vigoare
privind condiţiile de exploatare a drumurilor.
Art.6- Consiliul Local al comunei Dochia, jud.Neamţ stabileste responsabilul legal de proiect pe
primarul in exercitiu al comunei Dochia, respectiv d-nul Ciubotaru Iulian-Gheorghe.

Art.7 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia,
compartimentul achiziţii publice, compartimentul urbanism şi compartimentul contabilitate din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia.
Art.8 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate şi se
aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia.
Dochia, 09 octombrie 2013
Preşedinte de şedinţă,
Ceauşu Vasile

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar-ACRISTINEI OVIDIU

Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0”abţineri” dintr-un total de 10 consilieri
locali în funcţie şi 8 consilieri prezenţi.

