
 

 HOTĂRÂREA 
Nr. 49 din 20.07.2018 

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma finalizării 

lucrarilor la obiectivul de investiții”Împrejmuire cimitir sat Dochia , latura estică în 

lungime de 120,5 ml” 
           Consiliul Local al comunei Dochia, judeţul Neamţ, întrunit în ședința ordinară din data 

de 20 iulie 2018 

              Având în vedere: 

- Devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizării investitiei după receptia la 

terminarea lucrarilor la obiectivul ”Împrejmuire cimitir sat Dochia , latura estică în lungime 

de 120,5 ml”comuna Dochia, județul Neamț   

 - raportul de specialitate nr. 4273 din 18.07.2018, întocmit de Olteanu Florin , inspector 

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 

   În 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 indicatorilor tehnico-economici actualizați în urma finalizării 

lucrarilor la obiectivul de investiții ”Împrejmuire cimitir sat Dochia , latura estică în lungime 

de 120,5 ml”comuna Dochia, județul Neamț parte integrantă din prezenta hotărâre, după 

cum urmează: 

        -valoarea totală, a investiției este în sumă de   99.188,47 lei,  

       - valoare contrucții montaj este în sumă de   91.306,00 lei 

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

Dochia, Compartimentul achiziții publice și Compartimentul contabilitate din cadrul Primăriei 

comunei Dochia. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului jud.Neamț și autorităților 

interesate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei Dochia. 

Președinte  de ședință                                                    Contrasemnează pentru legalitate,            

          Șchiopu Ștefănica                                                                                              Secretar, 

                                                        Pascaru Vasile 

        

 

 

        R O M Â N I A     

 JUDEŢUL NEAMŢ  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOCHIA 

 

 
 



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 

 


