
 

HOTĂRÂREA nr. 14 din 16 .02. 2018 

 

privind aprobarea Caietului de sarcini pentru lucrarea”Proiectare și execuție la obiectivul  

Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr.1 Dochia” 

 

 

Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședință ordinară în data de 

16.02.2018; 

               

 Luând în discuţie proiectul de hotărâre înaintat de primarul comunei Dochia, d-l 

Păduraru Constantin și referatul de specialitate nr. 805 din 12 .02.2018 a Compartimentului 

Achiziții publice  din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Dochia . 

În baza prevederilor OUG 107/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative cu impact în domeniul achiziţiilor publice; Legea nr.98/2016 privind achiziţiile 

publice; HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 

privind achiziţiile publice. Ordinul viceprim-ministrului MDRAPFE nr.3701/2017 privind 

aprobarea listei obiectivelor de investiții. 

Procedura simplificată se iniţiază prin publicarea în SEAP a unui anunţ de participare 

simplificat, însoţit de documentaţia de atribuire aferentă. 

Avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Dochia. 

In temeiul  art. 36, alin. 2 lit. c), alin. 5 lit. c), 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  Se aprobă Caietului de sarcini pentru lucrarea”Proiectare și execuție la 

obiectivul  Reabilitare și extindere Școala gimnazială nr.1 Dochia” conform Anexei nr. 1 

a prezentei hotărâri, parte integrantă a acesteia; 

 

   Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Dochia şi Compartimentul achiziții publice. 

 

             Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţul Neamţ şi 

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

 

 

Preşedintele de şedinţă                   Contrasemnează pentru legalitate, 

            Popa Mariea                                  Secretar,  

                                                 Căpitanu Constantin 
Hotărârea a fost adoptată cu   11 voturi „pentru”,  0 voturi „împotrivă” şi   0”abţineri” dintr-un total de   11consilieri 

locali în funcţie şi 11  consilieri prezenţi. 
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JUDEŢUL NEAMŢ 
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