ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA
HOTĂRÂREA nr. 67 /21 octombrie 2016
privind aprobarea realizării investiţiei – „MODERNIZARE DRUMURI
COMUNALE DC 109 SI DRUMURI VICINALE, COMUNA DOCHIA, JUDEŢUL
NEAMȚ”
Consiliul local al comunei Dochia, județul Neamţ
Întrunit în şedinţă ordinară, în data de 21octombrie 2016,
Având în vedere:
- expunerea de motive nr. 5966 din data de 19.10.2016 privind necesitatea
adoptării proiectului de hotărâre prezentată de către dl. primar al Comunei Dochia;
- raportul de specialitate nr. 5965 din data de 19.10.2016 întocmit de
Compartimentul achizitii publice;
- raportul de avizare al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al
comunei Dochia;
- prevederile 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.
- prevederile art. 46 alin. (3) din Legea nr 273/2006 - privind finanţele
publice locale, actualizată;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) litera "d" şi art. 45 alin. (1) din Legea
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată;
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1Aprobă realizarea investiţiei „MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE
DC 109 ȘI DRUMURI VICINALE, COMUNA DOCHIA, JUDEŢUL NEAMȚ” care
este necesară şi oportună întrucât comuna Dochia, dispune de o rețea de drumuri
alcătuite în mare parte din drumuri balastate.
Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției „MODERNIZARE
DRUMURI COMUNALE DC 109 SI DRUMURI VICINALE, COMUNA DOCHIA,
JUDEŢUL NEAMȚ” conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 3 Se confirmă că lucrările de cofinantare sunt prevăzute în bugetul local
pe perioada de realizare a investiţiei.
Art. 4 Cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei se vor asigura de
către Consiliul local din venituri proprii ale bugetului local pe o perioadă de cel puţin
5 ani de la data la care investiţia va fi dată în exploatare.
Art. 5 Investiţia prevăzută la art. 1 face parte din Strategia de Dezvoltare
locală a comunei Dochia pentru perioada 2014-2020.
Art. 6 Întreţinerea şi exploatarea drumurilor se va face în conformitate cu
reglementările în vigoare privind condiţiile de exploatare a drumurilor şi a normelor
de mediu.
Art. 7 Se confirmă că lucrările prevăzute fac parte din inventarul domeniului
public al comunei.

Art. 8 Se confirmă că valorile neeligibile ale proiectelor vor fi suportate din
bugetul local al comunei.
Art. 9 Se numeşte reprezentant legal de proiect Primarul comunei Dochia.
Art. 10 Primarul comunei şi Compartimentul contabilitatedin cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia vor lua măsurile necesare şi
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 11Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - județul Neamț,
instituțiilor și autorităților interesate și se aduce la cunoștință publică prin grija
secretarului.

Preşedinte de şedinţă,
Aniței Vasile

Hotărârea a fost adoptată cu
voturi „pentru”,
locali în funcţie şi
consilieri prezenţi

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Cristea Dumitrița
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