
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

 
privind modificarea H.C.L. nr. 134 din 09.11.2010 pentru aprobarea proiectului “Realizare şi 

extindere reţele stradale de canalizare menajeră în localităţile Humuleştii Noi, Blebea şi cartier 
Pometea, oraş Tîrgu Neamţ” 

  
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului M ediului şi Pădurilor nr.  1450/2010 pentru 

aprobarea Ghidului de finanţare a Programului vizând protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de 
alimentare cu apă, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare;  

Având în vedere adresele Administraţiei Fondului pentru M ediu nr. 150494 din 06.10.2011 şi 
391990 din 17.12.2013; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate al Compartimentului Planificare şi Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ 
ambele înregistrate sub nr. 19592 din 18.12.2013; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.d, alin. 6, lit.a., pct.1, art. 45 alin 1, alin.2, lit. 
a, d din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Art. 3 la H.C.L. nr. 134 din 09.11.2010 se modifică după cum urmează: 
Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 8.997.200,00 lei, din care: 

- cheltuieli eligibile –  8.597.340,00 lei; 
        - cheltuieli neeligibile –  399.860,00 lei; 
Art. 2. Art. 4 la H.C.L. nr. 134 din 09.11.2010 se modifică după cum urmează: 

Se aprobă contribuţia proprie în cadrul proiectului în valoare de 1.947.381,20 lei, din 
care: 

- contribuţia la cheltuielile eligibile – 1.547.521,20 lei (18% din valoarea cheltuielilor  
eligibile); 

-  contribuţia la cheltuielile neeligibile - 399.860,00 lei. 
Art. 3.  Art. 6 la H.C.L. nr. 134 din 09.11.2010 se modifică după cum urmează: Se aprobă 

încheierea, de către Oraşul Tîrgu Neamţ, prin reprezentantul său legal – Primar Harpa Vasilică, a 
contractului pentru finanţare nerambursabilă, în termenul prevăzut de actele normative în vigoare. 

Art. 4. Celelalte articole ale H.C.L. nr. 134 din 09.11.2010 rămân neschimbate. 
Art. 5.  Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 
Nr. 229 

din 19.12.2013 

Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: Roman Ioan Romeo 

                         Contrasemneaz\,  

                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
       Total consilieri locali     19 
        Prezenti                 
        Pentru                         
        Împotrivă                          
        Abtineri                         



 


