
ROMÂNIA  
JUDEŢ UL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

pentru modificarea şi completarea H.C.L. n r. 135 din 04.07.2013 privind aprobarea proiectului 
„Înfiinţare infrastructu ră de agrement – piscină acoperită şi funcţiuni anexe”  

şi a cheltuielilor legate de proiect 
  

Consiliul Local al oraşului T îrgu 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 .2 – Crearea, 
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea 
calităţii serviciilor turist ice;  

Având în vedere Ordinul nr. 1549/2008 din 16.05.2008 al Ministerului Economiei şi Finanţelor 
privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie "Crearea, 
dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale şi creşterea 
calităţii serviciilor turist ice" în cadrul axei prioritare "Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului" din 
cadrul POR 2007-2013; 

Având în vedere solicitarea Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord-Est  nr. 
16798/OI/27.09.2013 privind adoptarea unei noi hotărâri a consiliului local de aprobare a proiectului şi a 
cheltuielilor legate de implementarea acestuia, urmare a modificărilor bugetului proiectului în t impul 
efectuării Proiectului tehnic; 

Având în vedere Proiectul tehnic şi indicatorii tehnico-economici ai invest iţiei „Înfiinţare 
infrastructură de agrement – piscină acoperită şi funcţiuni anexe”; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului T îrgu Neamţ şi Raportul de specialitate al 
Compart imentului Planificare şi Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ ambele înregistrate 
sub nr. 14521 din 30.09.2013; 

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Art. 2 la H.C.L. nr. 135 din 04.07.2013 se modifică astfel: valoarea totală a proiectului 

„Înfiinţare infrastructură de agrement – piscină acoperită şi funcţiuni anexe” este în valoare de 
7.816.855,60 lei, din care: 

- valoarea eligibilă a proiectului este de 7.440.161,24 lei; 
- valoarea neeligibilă a proiectului este de 317.603,00 lei; 
- T VA neeligibilă este de 59.091,36 lei. 

Art. 2. Art . 3 la H.C.L. nr. 135 din 04.07.2013 se modifică astfel: contribuţia Oraşului Tîrgu Neamţ 
la proiectul „Înfiinţare infrastructură de agrement – piscină acoperită şi funcţiuni anexe” este în valoare 
de 4.096.774,98 lei, din care: 

- contribuţia proprie în proiect  este de 4.037.683,62 lei, din care: 
- contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile este de 3.720.080,62 lei; 
- contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile este de 317.603,00 lei; 

- T VA neeligibilă este de 59.091,36 lei. 
Art. 3. Art . 5 la H.C.L. nr. 135 din 04.07.2013 se modifică astfel: Asistenţa financiară 

nerambursabilă solicitată de către Oraşul T îrgu Neamţ în cadrul proiectului „Înfiinţare infrastructură de 
agrement – piscină acoperită şi funcţiuni anexe” este în valoare de: 3.720.080,62 lei . 

Art. 4. Se completează H.C.L. nr. 135 din 04.07.2013 cu art . 8: Se aprobă Proiectul tehnic pentru 
invest iţia „Înfiinţare infrastructură de agrement – piscină acoperită şi funcţiuni anexe”, cu o valoare 
totală a invest iţiei de 6.288.733 lei fără T VA, din care C+M 5.013.162 lei fără TVA. 

 
 
 



Art. 5. Celelalte art icole ale H.C.L. nr. 135 din 04.07.2013 rămân neschimbate. 
Art. 6. La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 163 din 16.09.2013 pentru 

modificarea art icolelor 2, 3 şi 5 la H.C.L. nr. 135 din 04.07.2013 privind aprobarea proiectului „Înfiinţare 
infrastructură de agrement – piscină acoperită şi funcţiuni anexe” şi a cheltuielilor legate de proiect . 

Art. 7. Direcţia de Buget  – Contabilitate, Resurse Umane şi Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei 
oraşului T îrgu Neamţ va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
              Art. 8. Secretarul oraşului T îrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
inst ituţiilor şi persoanelor interesate. 
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din 30.09.2013 

Presedinte de sedinta, 
Consilier : Marian Mihaela 

          Contrasemneaza, 
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