
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORA{ULUI T~RGU NEAM} 
 

HOTĂRÂRE 
 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam] nr. 4/ 20.01.2010 privind aprobarea 
studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenţi investiţiei, a planului anual de evoluţie a tarifelor 
[i taxelor precum [i a cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al De[eurilor  în Judeţul Neamţ” 

 
           Consiliul Local al ora[ului t`rgu Neam]  
            Având in vedere prevederile Legii nr. 571/2003  privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificată [i 
completată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 58 din 26 iunie 2010, precum [i ale Ghidului solicitantului pentru 
Programul Operaţional Sectorial de Mediu- Axa 2 ” Dezvoltarea sistemelor de  management integrat al de[eurilor [i 
reabilitarea siturilor contaminate istoric”, Domeniul Major de Intervenţie 1 ”Dezvoltarea sistemelor integrate de 
management al de[eurilor [i extinderea infrastructurii de management al de[eurilor”; 
            Examinând expunerea de motive nr. 22150/ 15.09..2010 a Primarului ora[ului T`rgu Neam]; 
            Văzând raportul de specialitate nr.22150/15.09..2010 al compartimentului Control Comercial, Avizare Mediu, 
Transporturi, precum [i rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

În baza prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d), e), f), art. 45 alin. 1, precum [i ale art. 115 alin. 1 lit. b) 
din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările [i completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art..1.  Se aprobă modificarea art. 1 din  Hotărârea Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam] .nr.  4/ 20.01. 2010 
privind aprobarea studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenţi investiţiei, a planului anual de 
evoluţie a tarifelor [i taxelor precum [i a cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al De[eurilor  în 
Judeţul Neamţ”, în sensul că valoarea investiţie din proiect, se majorează de la 39.737.172 euro inclusiv TVA, la 
41.401.641 euro inclusiv TVA.  
Art.2. Se aprobă modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam].nr.4 /20.01.2010,  
urmând ca acesta să aibă următorul conţinut: 
           „Se aprobă contribuţia proprie la cofinanţarea proiectului „Sistem de Management Integrat al De[eurilor  
în Judeţul Neamţ”, în valoare totală de   1619115.14 lei, inclusiv T.V.A, din care 416474.46.lei cofinanţare si 
respectiv 1202640.68 lei T.V.A”. 
Art.3. Anexa la prezenta hotărâre înlocuie[te în mod corespunzător anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului Local al 
ora[ului T`rgu Neam] nr.  4/20.01.2010. 
Art.4. Celelalte articole din Hotărârea Consiliului Local al ora[ului T`rgu Neam] nr.  4/20.01.2010 privind aprobarea 
studiului de fezabilitate cu indicatorii tehnico-economici aferenţi investiţiei, a planului anual de evoluţie a tarifelor [i 
taxelor precum [i a cofinanţării proiectului „Sistem de Management Integrat al De[eurilor  în Judeţul Neamţ”, rămân 
neschimbate. 
Art.5.  Primarul ora[ului T`rgu Neam] [i compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, vor duce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
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