
ROMÂNIA  
JUDE�UL NEAM� 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAM� 
 

HOT�RÂRE 
privind aprobarea cofinan��rii proiectului 

“ Reabilitare si modernizare Scoala nr. 2 cu clasele I – VIII oras Tg. Neam�,  jud. Neam�”, 
  

Consiliul Local al orasului Tîrgu Neam�, jude�ul Neam�;  
Având în vedere Ghidul solicitantului al Programului Opera�ional Regional 2007-2013, 

Axa prioritar� 3 – „Îmbun�t��irea infrastructurii sociale”, Domeniul major de interven�ie 3.4 – 
„Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii educa�ionale 
preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesional� continu�”;  

Analizând Expunerea de motive înaintat� de Primarul orasului Tîrgu Neam� si Raportul de 
specialitate al Biroului Integrare European� din cadrul Prim�riei orasului Tg. Neam� ambele 
înregistrate sub nr. 8082 din 09.04.2009; 

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

HOT�R�STE: 
 

Art. 1. Se aproba proiectul “Reabilitare si modernizare Scoala nr. 2 cu clasele I – VIII 
oras Tg. Neam�,  jud. Neam�” 

Art. 2. Se aprob� valoarea total� a proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala nr. 2 
cu clasele I – VIII oras Tg. Neam�,  jud. Neam�” în sum� de 3.174.848,90 ron, defalcat� 
astfel: 

- cheltuieli eligibile - 2.668.440,00 RON; 
- TVA – 506.408,90 RON. 

Art. 3. Se aprob� contribu�ia proprie în proiectul “Reabilitare si modernizare Scoala nr. 
2 cu clasele I – VIII oras Tg. Neam�,  jud. Neam�” în valoare de 53.369,00 RON, din care: 

- Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile - 53.369,00 RON; 
Art. 4. Se aproba suportarea cheltuielilor conexe care vor interveni in derularea 

proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala nr. 2 cu clasele I – VIII oras Tg. Neam�,  jud. 
Neam�” depus pentru finan�are din instrumentele structurale în cadrul Programului Opera�ional 
Regional 2007-2013 Axa prioritar� 3 – „Îmbun�t��irea infrastructurii sociale”, Domeniul major de 
interven�ie 3.4 – „Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii 
educa�ionale preuniversitare, universitare si a infrastructurii pentru formare profesional� 
continu�”, cheltuieli f�r� de care proiectul nu poate fi implementat si care nu pot fi finan�ate din 
instrumente structurale. 

Art. 5. Asisten�a financiar� nerambursabil� solicitat� de c�tre Orasul Tîrgu Neam� în 
cadrul proiectului “Reabilitare si modernizare Scoala nr. 2 cu clasele I – VIII oras Tg. 
Neam�,  jud. Neam�” este în valoare de: 2.615.071,00 RON. 

Art. 6. Compartimentul Integrare European� din cadrul Prim�riei orasului Tîrgu Neam� va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hot�râri. 

Art. 7. Secretarul orasului Tîrgu Neam� va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 
hot�râri institu�iilor si persoanelor interesate. 
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