
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea art. 1, şi 2 la H.C.L. nr. 73/17.06.2010 

privind aprobarea proiectului „Valea Ozanei … mit şi legendă”, 
  

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
Având în vedere Ghidul solicitantului al Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 

prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului”, Domeniul major de intervenţie 5.3 – 
„Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii 
României ca destinaţie turistică”, Operaţiunea – „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea 
promovării produselor specifice  şi a activităţilor de marketing specifice”;  

Având în vedere H.C.L. nr. 73/17.06.2010 privind aprobarea proiectului „Valea Ozanei … mit 
şi legendă“, precum şi a cheltuielilor legate de proiect. 

Având în vedere adresa nr. 23079/14.09.2010 trimisă de către Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Turismului - Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism prin care ni se solicită Hotărârea 
Consiliului Local de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect actualizată ca urmare a 
modificării TVA de la 19 la 24%; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate al Biroului Integrare Europeană din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ ambele înregistrate sub 
nr. 23345 din 16.09.2010; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.d, art. 45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Art. 1 la H.C.L. nr. 73/17.06.2010 se modifică astfel: valoarea totală a proiectului „Valea 

Ozanei … mit şi legendă“ este de  592.314,50 lei, din care: 
- cheltuieli eligibile - 451.810,00 lei; 
- cheltuieli neeligibile - 26.560,00 lei; 
- TVA – 113.944,50 lei. 

Art. 2. Art. 2 la H.C.L. nr. 73/17.06.2010 se modifică astfel: contribuţia proprie în proiectul 
„Valea Ozanei … mit şi legendă“ este de 149.540,70 lei, din care: 

- contribuţia la cheltuieli eligibile - 9.036,20 lei; 
- contribuţia la cheltuieli neeligibile - 26.560,00 lei; 
- TVA – 113.944,50 lei 

Art. 3. Celelalte articole la H.C.L. nr. 73/17.06.2010 rămân neschimbate. 
Art. 4. Compartimentul Integrare Europeană din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va 

asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 5. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 
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