
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie 
“Suplimentarea sistemelor de incalzire clasice cu sisteme care utilizeaza energia 
solară la Cresa de copii şi Gradiniţa cu program prelungit nr. 1” oras Tg. Neamţ, 

jud.Neamt 
  

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea 

conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi 
a structurii şi metodologiei de elaborarea a devizului general pentru obiective de investiţii şi 
lucrări de intervenţii; 

Având în vedere Ghidul solicitantului al „Programului de înlocuire sau de completare 
a sistemelor clasice de încălzire cu sisteme care utilizează energie solară, energie 
geotermală şi energie eoliană ori alte sisteme care conduc la îmbunătăţirea calităţii aerului, 
apei şi solului”;  

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul 
de specialitate al Compartimentului Integrare Europeană din cadrul Primăriei oraşului Tg. 
Neamţ ambele înregistrate sub nr. 18870 din 17.09.2009; 

Analizând studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului 
“Suplimentarea sistemelor de încălzire clasice cu sisteme care utilizează energia solară la 
Creşa de copii şi Grădiniţa cu program prelungit nr. 1”;  

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 administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “ 
Suplimentarea sistemelor de încălzire clasice cu sisteme care utilizează energia 
solară la Creşa de copii şi Grădiniţa cu program prelungit nr. 1” oraş Tg. Neamţ, jud. 
Neamţ, cu indicatorii tehnico economici specificaţi în studiul de fezabilitate, cu o valoare 
totală a investiţiei de 684,9472 mii lei cu TVA, din care C+M de 475,1538 mii lei cu TVA. 

Art. 2. Compartimentul Integrare Europeană din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu 
Neamţ va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

Art. 3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 

Nr. 108 

din 25.09.2009 

 Presedinte de sedinta, 

Consilier: Petrariu Iftime 

                           Contrasemneaza,  

                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 


