
ROMÂNIA  
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMT 
 

HOTARÂRE 
 

privind aprobarea participarii la “Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor 
clasice de încalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si 
energie eoliana ori alte sisteme care conduc la îmbunatatirea calitatii aerului, apei si 

solului” 
 Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamt, judetul Neamt;  

Având în vedere Ghidul solicitantului al „Programului de înlocuire sau de completare a 
sistemelor clasice de încalzire cu sisteme care utilizeaza energie solara, energie geotermala si 
energie eoliana ori alte sisteme care conduc la îmbunatatirea calitatii aerului, apei si solului”;  

Analizând Expunerea de motive înaintata de Primarul orasului Tîrgu Neamt si Raportul de 
specialitate al Compartimentului Integrare Europeana din cadrul Primariei orasului Tg. Neamt 
ambele înregistrate sub nr. 18872 din 17.09.2009; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 lit.b, art. 45 alin.2, lit. a, d din Legea nr.215/2001 
a administratiei publice locale republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 
HOTARASTE: 

 
Art. 1. Se aproba participarea Unitatii administrativ teritoriale - Orasul Tîrgu Neamt la 

“Programul de înlocuire sau de completare a sistemelor clasice de încalzire cu sisteme 
care utilizeaza energie solara, energie geotermala si energie eoliana ori alte sisteme 
care conduc la îmbunatatirea calitatii aerului, apei si solului” pentru urmatoarele locatii: 
Cresa de copii si Gradinita cu program prelungit nr. 1 (str. Panazol, nr. 1) si Gradinita cu 
program prelungit nr. 2 (str. Stefan cel Mare nr. 34). 

Art. 2. Se aproba valoarea totala a proiectului în suma de 1.084.618,30 lei, din care: 
- cheltuieli eligibile - 951.680,66 lei; 
- cheltuieli neeligibile - 132.937,64 lei; 

Art. 3. Se aproba contributia proprie în cadrul proiectului în valoare de 418.441,84 lei, 
din care: 

- contributia la cheltuielile eligibile - 285.504,20 lei (30% din valoarea 
cheltuielilor eligibile); 

-  contributia la cheltuielile neeligibile - 132.937,64 lei . 
Art. 4. Se împuterniceste pentru semnarea contractului Arnautu Decebal - Primarul 

orasului Tîrgu Neamt. 
Art. 5. Compartimentul Integrare Europeana din cadrul Primariei orasului Tîrgu Neamt 

va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri. 
Art. 6. Secretarul orasului Tîrgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 

hotarâri institutiilor si persoanelor interesate. 
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