
 
ROMÂNIA  

JUDE�UL NEAM� 
CONSILIUL LOCAL AL ORA�ULUI TÎRGU NEAM� 

 
HOT�RÂRE 

 
privind aprobarea sumelor suplimentare rezultate în urma revizuirii 

studiului de fezabilitate în cadrul proiectului “ECO Management Tîrgu 
Neam�”, 

  
Consiliul Local al ora�ului Tîrgu Neam�, jude�ul Neam�;  
Având în vedere studiul de fezabilitate revizuit �i indicatorii tehnico-economici ai 

proiectului “ECO Management Tîrgu Neam�”, aprobat prin H.C.L. Nr. 137/19.12.2008;  
�inând cont de adresa înaintat� de ADR Nord –Est cu nr. de înregistrare 

4158/18.02.2009;  
Analizând Expunerea de motive înaintat� de Primarul ora�ului Tîrgu Neam� �i Raportul 

de specialitate Compartimentului Integrare European� din cadrul Prim�riei ora�ului Tg. Neam� 
ambele înregistrate sub nr. 4376 din 20.02.2009; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.d, art. 45 alin.2 lit.a si d din 
Legea nr.215/2001 a administra�iei publice locale republicat�, cu modific�rile �i 
complet�rile ulterioare; 

 
HOT�R��TE: 

 
Art. 1. Se aprob� asigurarea, din surse proprii, a sumelor suplimentare rezultate în 

urma revizuirii studiului de fezabilitate pentru proiectul “ECO Management Tîrgu 
Neam�”, în valoare total� de 285.625,17 Euro f�r� TVA, conform anexei la prezenta 
hot�râre. 

Art. 2. Serviciul Buget, Prognoze din cadrul Prim�riei ora�ului Tîrgu Neam� va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hot�râri. 

Art. 3. Secretarul ora�ului Tîrgu Neam� va asigura publicitatea �i comunicarea 
prezentei hot�râri institu�iilor �i persoanelor interesate. 
 
Nr. 22 

din 27.02.2009 

             Presedinte de sedinta, 

                                             Consilier: Cojocariu Vasile 

                       Contrasemneaza,        
                                                    Secretar, 

        jr. Laura Elena Maftei 
 

 
 
 
 



 
 
 

Anexa la H.C.L. nr 22/27.02.2009 
 

 
 
 
 

Centralizator sume suplimentare în cadrul Proiectului  
„ECO Management Tîrgu Neam�” 

 
 
 
Nr. 
crt 

Denumirea capitolelor de cheltuieli Buget 
aprobat 
(Euro) 

Buget conform 
SF revizuit 

(Euro) 

Sume 
suplimentare 

(EURO) 
1 Sistem de colectare si transport 

de�euri 
   

1.1 Recipien�i colectare de�euri  (Pubele 
si eurocontainere) 

342.312,00 365.209,30 22.897,30 

1.2 Construc�ie platforme de colectare 0,00 94.080,00 94.080,00 
2 Sta�ie de sortare, transfer �i 

compost 
   

2.1 Înc�rc�tor frontal 29.000,00 30.000,00 1.000,00 
2.2 Construc�ie sta�ie de sortare, transfer 

�i compost, echipamente, re�ele, 
sistematizare teren �i platform� 
betonat� 

539.422,13 707.070,00 167.647,87 

 TOTAL SUME SUPLIMENTARE 285.625,17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


