
PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Nr.21 din 12.03.2018 

 
privind aprobarea fazelor Notă conceptuală și Temă proiectare în vederea elaborării 

documentației tehnico- economice (DTAC ,PT)pentru obiectivul de investiții ”Împrejmuire 

cimitir sat Dochia , latura estică în lungime de 120,5 ml” 

 
Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 16 martie  2018, 

             Luând în discuţie referatul de specialitate nr.1415 din 12.03.2018 întocmit de 

compartimentul UAT și referatul nr 1401 din 12.03.2018 întocmit de inspector achiziții publice  

din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia  

            În baza Legii nr.500/2002 -privind finanțele publice , cu modificările și completările 

ulterioare ; 

Art. 1 alin. (2), art.3 , art. 4, art.5 alin. (2) din HG nr. 907/2016 -privind etapele de elaborare și 

conținutul cadru al documentației tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice; Legea nr.52/2003-privind transparenta decizională in 

administratia publica locala;  

             În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) alin. 4 şi lit.d) şi 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  (1)Se aprobă Nota conceptuală în vederea elaborării documentației tehnico- economice 

(DTAC ,PT)pentru obiectivul de investiții ”Împrejmuire cimitir sat Dochia , latura estică în 

lungime de 120,5 ml” ,conform ANEXEI nr.1 parte integrantă din prezenta hotărâre 

           (2) Se aprobă Tema de proiectare în vederea elaborării documentației tehnico- economice 

(DTAC ,PT)pentru obiectivul de investiții ”Împrejmuire cimitir sat Dochia , latura estică în 

lungime de 120,5 ml” ,conform ANEXEI nr.2 parte integrantă din prezenta hotărâre 

 

Art.2 Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Dochia şi 

compartimentele contabilitate,urbanism,achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Dochia. 

 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului jud.Neamţ şi autorităţilor interesate şi 

se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 
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