ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
HOTĂRÂREA
Nr. 65 din 21.10.2016
privind aprobarea Devizului general actualizat
dupăîncheiereacontractului de achiziție publică pentru obiectivul de
investiții ”Construire împrejmuire incintă domeniu public comuna
Dochia, județul Neamț
(gard Școală)”
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședința ordinară din
data de 21 octombrie 2016
Având în vedere:
- Devizul generalprivind cheltuielile necesare realizării proiectului după
semnarea contractului de lucrări nr. 4352 din 01.08.2016, întocmit de I.I. TIMOFTE
FLORIN-IOAN și înregistrat la primăria comunei Dochia cu nr. 5223/14.09.2016;
- raportul de specialitate nr. 5858 din 14.10.2016, întocmit de Gaman
Veronica, persoană cu atribuții achiziții publice;
- art. 4 și art. 5 din Metodologiaprivindelaborareadevizului general
pentruobiective de investițiișilucrări de intervenții, aprobatăprinH.G. nr. 28/2008
privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente
investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate al Consiliului
local;
In temeiul art. 36 alin. 2 lit. b) și c) și alin. (4) lit. d) și art. 115 alin. 1 lit.
b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locală, cu modificările şi
completările ulterioare, republicată;
H OTĂRĂŞTE :
Art. 1 SeaprobăDevizul general actualizat după încheierea contractului
de achiziție publică pentru obiectivul de investiții ”Construire împrejmuire incintă
domeniu public comuna Dochia, județul Neamț(gard Școală)”, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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 Instituției Prefectului jud.Neamț și
autorităților interesate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului
comunei Dochia.
Președinte de ședință
Aniței Vasile

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar,
Cristea Dumitrița
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