
 1 

ROMANIA 
    JUDEŢUL  NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI TÎRGU NEAMŢ 
   
  

   
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Master Planului pentru apa si apa uzata in judetul Neamt si a listei 
de investitii prioritare pentru POS  Mediu, Axa Prioritara 1 – Extinderea si 

modernizarea sistemelor de apa si apa uzata, perioada de programare  
2014-2020 

 

           Consiliul local al orașului Tîrgu Neamț, județul Neamț ; 
 Avand in vedere prevederile Legii  nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 

utilitati publice, ale Legii nr.241/2006 privind serviciul public de alimentare cu apa si de 
canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Ghidului solicitantului pentru 

Programul Operational Sectorial de M ediu 2007-2013, Axa prioritara 1 ”Extinderea si 

modernizarea sistemelor de apa si apa uzata”, 

 Cerintele din Caietul de sarcini si Cererea de finantare pentru Proiectul de Asistenta 

Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de f inantare si a documentatiilor de atribuire,  proiect 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata in perioada 2014-2020,  

Luând act de expunerea de motive nr. 10964/18.07.2014 a Primarului oraşului 
Tîrgu Neamţ, precum şi a Raportului de specialitate al Biroului Investitii şi 

Compartimentului Planificare şi Dezvoltare Locală. din cadrul  Primăriei oraşului Tîrgu 

Neamţ 
           Ţinând cont de avizul comisiilor de specialitate; 

           In temeiul prevederilor  art.36, alin.2, alin.4,  lit.d ,e,  f, alin.6, lit.a. pct.9 si 14, alin.7,  

lit.a si c, art. 45, alin.2, lit. a si d si ale art.115 din Legea nr. 215/2001 a administratiei 

publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

HOTARAS TE: 

 
Art.1 Se aproba M aster Planul pentru apa si apa uzata in judetul Neamt, varianta 

revizuita, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.2 Se aproba lista de investitii prioritare pentru POS Mediu, Axa prioritara 1- 

Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si apa uzata, perioada de 



 2 

programare 2014-2020 cuprinse in Master Planul prevazul la art.1, conform anexei nr.2  

care face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art.3 Se aproba cofinantarea de 1% din valoarea estimata eligibila  a proiectului de 

Asistenta Tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire 

pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul 
Neamt in perioada 2014-2020. 

           Art.4 Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea 

prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 

Nr. 140 
Din 24.07.2014 

Preşedinte deşedinţă, 
Consilier: Barsan Valeriu 

               
 
 
                                                                                                                 Contrasemnează,  
                                                                                                                        Secretar, 
                                                                                                               jr. Laura Elena M aftei 
      Total consilieri locali     19 
        Prezenti                
        Pentru                         
        Împotrivă                          
        Abtineri                         
 

                                             
 


