
 

 

HOTĂRÂREA nr. 51 /18 .10.2019 

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici  ,pentru lucrarea de investiții ” 

Construire Capelă pentru cimitirul comunal , în comuna Dochia , jud Neamț ”    

          Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de, 18 octombrie  

2019    Analizând referatul de aprobare nr. 6276 din 10.10.2019 înaintat de Păduraru 

Constantin, primar al comunei Dochia, în calitate de inițiator 

 - Devizul general  privind cheltuielile necesare realizării investitiei publice la 
obiectivul ” Construire Capelă pentru cimitirul comunal , în comuna Dochia , jud Neamț ” 
comuna Dochia, județul Neamț, întocmit de SC Arhnova SRL, raportul de specialitate nr.6256 
din 09.10.2019, întocmit de Gaman Veronica , inspector delegat achiziții publice; 
- art. 7 alin. 6 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice 

Avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local Dochia. 

   În temeiul art. 129 alin. (4) lit.d), art.196 alin. (1), lit.”a” din Ordonanța de Urgență nr. 

57 /2019 privind Codul Administrativ : 
H OTĂRĂŞTE : 

 
              Art. 1  Se aprobă indicatorilor tehnico-economici la obiectivul ” Construire Capelă 
pentru cimitirul comunal , în comuna Dochia , jud Neamț ” conform devizului general 
întocmit de SC Arhnova SRL  ,Anexa 1 parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum 
urmează: 
        TOTAL GENERAL                      255.000 LEI CU TVA                    
                    din care  
                   construcții- montaj,      217.998,99 LEI CU TVA                    

           Art.2 – Se aprobă asigurarea finanţării obiectivului de investiţii ” Construire Capelă 
pentru cimitirul comunal , în comuna Dochia , jud Neamț ”din bugetul local pe anului 2019. 

           Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Dochia, Compartimentul achiziții publice și Compartimentul contabilitate din cadrul 
Primăriei comunei Dochia. 
           Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi autorităţilor 

interesate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

 
Președinte  de ședință                                        Contrasemnează pentru legalitate,            

     Iacob Marian                                                           Secretar general al comunei Dochia 

                                     Pascaru Vasile 

        

 

 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 10 voturi „pentru”,   0 voturi „împotrivă” şi   0 ”abţineri” dintr-un total de  

11 consilieri  locali în funcţie şi 10 consilieri prezenţi 
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