
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 

HOTARÂRE 
privind aprobarea Proiectului tehnic pentru obiectivul de investiţie „Extindere/modernizare sistem de 

alimentare cu apă potabilă în zona Băile Oglinzi, oras Tg. Neamţ” 
                      
           Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
            Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală;  
            Având în vedere Proiectul tehnic si indicatorii tehnico-economici ai investiţiei 
„Extindere/modernizare sistem de alimentare cu apă potabilă în zona Băile Oglinzi, oras Tg. Neamţ” 
precum si H.C.L. nr. 53 din 15.03.2013, completată cu H.C.L. nr. 200 din 08.10.2014 privind aprobarea 
acestui obiectiv de investiţii; 

Luând act de expunerea de motive înaintată de Primarul orasului Tîrgu Neamţ si raportul de 
specialitate nr. 16.506 din 22.10.2014  întocmit de Biroul Investiţii; 

În temeiul art.36 alin.(2),  lit. ”b”, alin (4),  lit. ”d”,  ale art. 45, alin (1) si art. 115, alin.1, lit. b)  din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂSTE: 
 

Art. 1 Se aprobă Proiectul tehnic pentru obiectivul de investiţie „Extindere/modernizare sistem de 
alimentare cu apă potabilă în zona Băile Oglinzi, oras Tg. Neamţ”, cu o valoare totală a investiţiei de 
1.897.784,60 lei inclusiv TVA, din care C + M de 1.044.650,70 lei inclusiv TVA si următorii indicatori 
tehnico-economici: 

- Conducta de distribuţie nr. 1 din material PEID, în lungime de 2.010 m ; 
- Conducta de distribuţie nr. 2 din material PEID, in lungime de 160m ; 
- Conducta de distribuţie nr. 3 din material PEID, în lungime de 130 m ; 
- Conducta de distribuţie nr. 4 din material PEID, în lungime de 105 m ; 
- Rezervor circular pentru apă si incendiu din inox cu o capacitate de înmagazinare de 300 mc. 

Art. 2 Biroul Investiţii din cadrul Primăriei orasului Tîrgu Neamţ va asigura aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 3 Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor si persoanelor interesate, prin Serviciul Juridic-Contencios administrativ – Compartiment 
Administraţie publică. 
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Presedinte desedinţă, 
Consilier: Burlacu Ion 

                                                                                                                             
Contrasemnează,   
      Secretar                                                                                                                                       

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


