ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA

HOTĂRÂREA nr. 59 din 19august 2016
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiții ”Reparații clădire dispensar uman comuna Dochia, județul
Neamț”
Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședința ordinară din
data de 19.08.2016;
Luând în discuţie proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Dochia, adresa
nr. 11/10.05.2016 a CMI Dr. Berea Voica referatul de specialitate nr.
a
Compartimentului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Dochia și devizul tehnic nr. 29/2015, elaborat de
către I.I. Timofte Florin-Ioan;
În baza Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de
construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordinului nr.
839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţiișia Legii nr. 350/2001, privind
amenajarea teritoriului și urbanismul, actualizată;
In temeiul art. 36, alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. c), alin. 6 lit. a) pct. 3, art. 45,
alin. (1) şi alin. 6, art. 115 lit. (b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publica locală, cu modificările şi completările ulterioare, republicată.
H OTĂRĂŞTE :
Art.1. Seaprobăindicatorii tehnico economici pentru investiția ”Reparații
clădire dispensar uman comuna Dochia, județul Neamț”,conform documentației
tehnice întocmite în cadrul Proiectului Tehnic elaborat de I.I.Timofte Florin-Ioan,
prezentată în Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
primarul comunei Dochia, Compartimentul U.A.T. şi Compartimentul contabilitate
din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi
autorităţilor interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului
comunei Dochia.

Preşedinte de şedinţă,
Iacob Ghiocel-Vasile

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

Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar, Cristea Dumitrița
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