
ROMÂNIA  
JUDE�UL NEAM� 

CONSILIUL LOCAL AL ORA�ULUI TÎRGU NEAM� 
 

HOT�RÂRE 
 

privind aprobarea documenta�iei de avizare a lucr�rilor de interven�ii pentru 
obiectivul de investi�ie “ Reabilitare �i modernizare Liceul Economic Vasile Conta”  

ora� Tg. Neam�, jud. Neam� 
 

 Consiliul Local al ora�ului Tîrgu Neam�, jude�ul Neam�;  
Luând în considerare prevederile Hot�rârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 

con�inutului-cadru al documenta�iei tehnico-economice aferente investi�iilor publice, precum �i 
a structurii �i metodologiei de elaborarea a devizului general pentru obiective de investi�ii �i 
lucr�ri de interven�ii; 

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 �i echiparea infrastructurii 
educa�ionale preuniversitare, universitare �i a infrastructurii pentru formare profesional� 
continu�”;  

Analizând Expunerea de motive înaintat� de Primarul ora�ului Tîrgu Neam� �i Raportul 
de specialitate al Biroului Integrare European� din cadrul Prim�riei ora�ului Tg. Neam� ambele 
înregistrate sub nr. 8081 din 09.04.2009; 

Analizând documenta�ia de avizare a lucr�rilor de interven�ii �i indicatorii tehnico-
economici ai proiectului “Reabilitare �i modernizare Liceul Economic Vasile Conta”;  

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.d, alin. 6, lit.a., pct.1, art. 45 
alin.1 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� documenta�ia de avizare a lucr�rilor de interven�ii pentru obiectivul 
de investi�ii “Reabilitare �i modernizare Liceul Economic Vasile Conta” ora� Tg. Neam�, 
jud. Neam�, cu indicatorii tehnico economici specifica�i în documenta�ia de avizare a 
lucr�rilor de interven�ii, cu o valoare total� a investi�iei de 1,798.18 mii lei f�r� TVA, din 
care C+M de 680.25 mii lei f�r� TVA. 

Art. 2. Compartimentul Integrare European� 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. 
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Presedinte de sedinta, 
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