
ROMÂNIA 
JUDEŢUL N EAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞ ULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 

HOTARÂRE 
 

privind aprobarea obiectivului de investiţie şi a cofinanţării proiectului 
 „Construire Hală Piaţă Agroalimentară în oraşul Tg. Neamţ, judeţul Neamţ” 

                      
           Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
           Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-
cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborarea a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 
   În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală, Ordinul nr. 1851/2013 al MDRAP pentru aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013, Ordinului nr. 919 din 12 iun ie 
2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor OUG nr. 28/2013, aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013;   
            Luând act de expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi raportul de 
specialitate nr. 18827/27.11.2014  întocmit de Biroul Investiţii; 

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

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art. 1 Se aprobă participarea Oraşului Tîrgu Neamţ la Programul Naţional de Dezvoltare Locală prin 
obiectivul de investiţie „Construire Hală Piaţă Agroalimentară în oraşul Tg. Neamţ, judeţul Neamţ”.  
Art. 2 Se aprobă obiectivul de investiţie „Con struire Hală Piaţă Agroalimentară în oraşul Tg. Neamţ,  
judeţul Neamţ”, cu o valoare totală a investiţiei de 5.276.176 lei inclusiv TVA.   
Art. 3 Se aprobă cofinanţarea din bugetul local al oraşului Tîrgu Neamţ a cheltuielilor neeligibile 
aferente proiectului „Construire Hală Piaţă Agroalimentară în oraşul Tg. Neamţ, judeţul Neamţ”, în  
valoare de 229.203 lei, inclusiv TVA. 
Art. 4 La data intrării în  vigoare a prezentei hotărâri se abrogă H.C.L. nr.  192 din 08.10.2014 şi H.C.L. 
nr. 229 din 03.11.2014. 
Art. 5 Primarul oraşului Tîrgu Neamţ, cu sprijinul serviciilor de specialitate, va asigura aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 6 Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Serviciul Juridic–Contencios administrativ – Compartimentul 
Administraţie publică. 
 
 

Iniţiator, 
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 

Harpa Vasilică 
          Avizat legalitate , 

              Secretar, 
                 jr. Laura Elena Maftei  
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Nr. 256 
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 Pre[edinte de [edin]\, 

Consilier: Campeanu Gafton Mihai 
                      Contrasemneaz\,  
                          Secretar ora[, 

         jr. Laura Elena Maftei 
 

Total consilieri locali     19 
Prezenti                                              
 Pentru                              
 Împotrivă                         
 Abtineri                       


