
 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 19 /2019 

privind aprobarea lucrărilor suplimentare și a indicatorilor tehnico- economici actualizați la 

obiectivul de investiții ”Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr. 1 Dochia„ 

 

  Consiliul Local Dochia, întrunit în şedinţă ordinară în data de, 17 aprilie 2019 

              Având în vedere: 

- Devizul general actualizat privind lucrările suplimentare la obiectivul  
” Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr.1 Dochia”comuna Dochia, județul Neamț, 
întocmit de SC Forum Proiect SRL, raportul de specialitate nr. 2211  din 10 .04.2019, întocmit de 
Gaman Veronica, inspector delegat achiziții publice; 
- art. 10 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 ;art. 7 alin. (2) lit. b) din Instrucțiune nr. 2 /2018 privind ajustarea prețului 
contractului de achiziție publică –emitent Ministerul Finanțelor Publice ; art. 71 din OUG nr. 
114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene . 
   In temeiul art. 36 alin. 2 lit. b) 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  Se aprobă lucrările suplimentare și indicatorii tehnico-economici rezultați prin 
adăugarea sumei de 47.674,29 lei,finanțati  din bugetul local, lucrări suplimentare  necesare 
finalizării obiectivul ” Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr.1 Dochia”comuna Dochia, 
județul Neamț ,conform Devizului de lucrări suplimentare - Anexa nr.1 și  Devizului General 
actualizat -Anexa nr. 2  ,parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 
        TOTAL GENERAL  CU TVA                   1.269.568,34 LEI 

                    din care  

                   buget de stat,                          1.131.466,28LEI 

                   buget local ,                                  138.102,06 LEI 

 Art.2 Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii ” Reabilitare și extindere Școala 

gimnazială nr.1 Dochia”comuna Dochia, județul Neamț cu suma de 138.102,06LEI cu TVA, 

pentru plata unor cheltuieli care nu se finanţează prin Programul PNDL . 

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. 
 

Inițiator,                                                 Avizează  pentru legalitate, 

Primar,                                                                                         Secretar, 

Păduraru Constantin                   Pascaru Vasile 
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