
 

HOTĂRÂREA nr.51/2013 

privind necesitatea, oportunitatea şi aprobarea reabilitării, modernizării infrastructurii 
culturale şi dotării căminului cultural din satul Dochia, comuna Dochia, jud.NeamŃ 

 
       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 necesitatea, oportunitatea şi aprobarea reabilitării, modernizării 
infrastructurii culturale şi dotării căminului cultural din satul Dochia, comuna Dochia, jud.Neamţ; 
           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, precum şi 
Hotărârea Consiliului local al comunei Dochia nr.50/2013-privind trecerea clădirii căminului cultural 
din sat Dochia, comuna Dochia, jud.Neamţ, grupului social şi terenului aferent căminului cultural din 
doemniul public în domeniul privat al comunei Dochia; 
           Ţinând seama de adresa Companiei Naţionale de Investiţii S.A. nr.5704/26.09.2013; 
            În baza Ghidului Operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea 
infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul mic urban din cadrul 
Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile 
unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi 
finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic 
urban, aprobat prin Ordinul MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI  Nr. 1.151 
din 11 martie 2011 şi Ordinul MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL Nr. 2.206 
din 29 martie 2011,publicat în MONITORUL OFICIAL  NR. 256 din 12 aprilie 2011; H.G. 
nr.363/2010-privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii finanţate din 
fonduri publice, cu modificările şi completările 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.”c”,art.36 alin.(4) lit.d), art.36 alin.(6) lit.a) pct.1 şi 4 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, oportunitatea şi reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi 
dotării căminului cultural din satul Dochia, comuna Dochia, jud.Neamţ. 

Art.2 Investiţia „Modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea căminului cultural din satul Dochia, 
comuna Dochia, jud.Neamţ” face parte din strategia de dezvoltare locală a comunei Dochia, 
jud.Neamţ. 

Art.3 Se aprobă planul de activitate pe următorii 3 ani de la darea în funcţiune, conform anexei nr.1, 
anexă ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4 Se aprobă păstrarea destinaţiei clădirii căminului cultural din satul Dochia, comuna Dochia, 
jud.Neamţ timp de minimum 15 ani. 

Art.5 Se aprobă asigurarea unei finanţări, din resurse proprii sau atrase, de minimum 10% din 
valoarea totală a proiectului. 

Art.6 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. 
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Art.7- 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.8 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia, 
compartimentul achiziţii publice şi contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Dochia. 

Art.9 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,                                                                  Contrasemnează pentru legalitate, 
                      Ceauşu Vasile                                                                       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. 

 
 


