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ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
PROIECT 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea  avizului  de principiu pentru  solicitarea unei finantari in vederea  amenajarii  

unui Incubator pentru afaceri pe raza Orasului Tirgu Neamt 
 

     Consiliul Local al Orasului Tîrgu Neamţ; 

 Avand in vedere prevederile: 

 Legii  346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderilor mici si mijlocii,  

cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordinul 717/20.06.2014 ; 

 HG nr. 290/ 2 martie 2006 pentru aprobarea Strategiei de stimulare a retelei nationale de 

incubatoare de afaceri; 

 PROCEDURA de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare 

de incubatoare tehnologice şi de afaceri; 

 HCL nr.33/27.02.2015 prin care s-a aprobat insusirea inventarului bunurilor care aprtin 

domeniul public al Orasului Tirgu Neamt; 

 Luând act de Expunerea de motive nr. 6185  din 23.03.2015, înaintată de Primarul orasului 

Tîrgu Neamţ si Raportul de specialitate , intocmit de  Biroul Buget Contabilitate in comun cu 

Serviciul Juridic din cadrul Primăriei orasului Tîrgu Neamţ; 

 Avand in vedere art.36, alin.2, lit.”b,c,d”, alin.4, lit.”d , e”, art. 45, alin.2, din Legea 215/2001 

privind administratia publica locala, republicata. 

HOTĂRĂSTE : 

Art. 1  Se aproba  avizul de principiul pentru utilizarea cladirilor  si a terenului aferent, de la 

adresa strada Vanatorului, nr 26, in vederea amenajarii pentru un Incubator de Afaceri (spatii 

pentru birouri, sala de conferinte, de instruire, de productie). 

Art. 2  Se aproba  avizul de principiul pentru infiintarea unui Incubator Tehnologic si de 

Afaceri in Tirgu Neamt, judetul Neamt, prin Programul national multianual de infiintare si 

dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri si solicitam pe aceasta cale inscrierea in 

program in vederea obtinerii finantarii. 
Art. 3  Se aprobă din bugetul local al Orasului Tirgu Neamt pentru anul 2015, sustinerea 

cofinantarii estimate de maxim 200.000 lei , conform Programul national multianual de infiintare 

si dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri ,cu mentiunea ca sumele vor fi alocate 

dupa aprobarea prin ordin al Ministrului Economiei prin Direcţia Implementare Programe pentru 

IMM a listei cu incubatoarele de afaceri aprobate; 
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Art. 4  Primarul Orasului Tirgu Neamt va urmari modul in care Directia Financiar 

Contabilitate- Implementare proiecte , Biroul Investitii si Serviciul Juridic din cadrul Primariei 

orasului Tirgu Neamt vor aduce la indeplinire  prevederilor prezentei hotarari ; 

Art. 5   Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea prezentei 

hotărâri instituţiilor si persoanelor interesate. 

                    
             Iniţiator, 
Primarul orasului Tîrgu Neamţ, 
               Vasilică HARPA                   
        Avizat pentru legalitate, 
                     Secretar al orasului Tîrgu Neamţ, 

               Jr. Laura Elena MAFTEI 
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ORASUL TÎRGU NEAMŢ 
Nr. 6185  din 23.03.2015 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea  avizului  de principiu pentru  solicitarea unei finantari in vederea  amenajarii  

unui Incubator pentru afaceri pe raza Orasului Tirgu Neamt 
 

Avand in vedere: 

 Avand in vedere prevederile: 

 Legii  346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderilor mici si mijlocii,  
cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordinul 717/20.06.2014 ; 
 HG nr. 290/ 2 martie 2006 pentru aprobarea Strategiei de stimulare a retelei nationale de 

incubatoare de afaceri; 
 PROCEDURA de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare 

de incubatoare tehnologice şi de afaceri; 
 HCL nr.33/27.02.2015 prin care s-a aprobat insusirea inventarului bunurilor care aprtin 

domeniul public al Orasului Tirgu Neamt; 
 Obiectivele generale pe care le urmarim prin infiintarea Incubatorului Tehnologic si 
de Afaceri sunt urmatoarele: 

 Crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltarii si cresterii IMM-urilor din Tirgu Neamt, 
judetul Neamt; 

 Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea performantelor manageriale; 
 Consolidarea unui sector privat dynamic, capabil sa faca fata fortelor concurentiale si 

competitiei international; 
 Cresterea numarului de activitati economice competitive, intarirea climatului investitional, 

precum si reducerea ratei somajului in zonele tinta; 
 Dezvoltarea mediului economic local si regional prin utilizarea mai eficienta a potentialului 

economic si uman existent in zona; 
 Infiintarea si dezvoltarea de IMM-ur innovative capabile sa utilizeze in mod eficient 

resursele existente si care, la finalul perioadei de incubare se vor afla intr-o situatie stabila din 
punct de vedere financiar; 

 Crearea unei relatii eficiente intre potentialul tehnologic si antreprenorial al zonelor tinta; 
 Dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri capabile sa faca fata presiunilor concurentiale; 
 Favorizarea accesului IMM-urilor incubate la informatii, servicii de consultant profesionale, 

surse de finantare, precum si la alte servicii si echipamente specifice; 
 Cresterea numarului de locuri de munca si dezvoltarea economica a orasului Tirgu Neamt; 
 Corelarea activitatilor Incubatorului de afaceri cu cele ale operatorilor economici existenti 

in zona; 
 Crearea si consolidarea unei retele nationale de incubatoare de afaceri. 

 

 Faţă de cele arătate mai sus, vă adresez rugămintea să analizaţi si să aprobati avizui  de 
principiu pentru  solicitarea unei finantari in vederea  amenajarii  unui Incubator pentru afaceri 
pe raza Orasului Tirgu Neamt 
 

Primarul Orasului Tîrgu Neamţ,     
Vasilică HARPA 
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ORASUL TÎRGU NEAMŢ                                Aprob,  
Biroul Buget Contabilitate                             Primar, 
Nr. 6185  din 23.03.2015                       HARPA Vasilicã 
      

RAPORTUL DE SPECIALITATE 

privind aprobarea  avizului  de principiu pentru  solicitarea unei finantari in vederea  amenajarii  
unui Incubator pentru afaceri pe raza Orasului Tirgu Neamt 

 
Avand in vedere: 

 Avand in vedere prevederile: 

 Legii  346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii de intreprinderilor mici si mijlocii,  
cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Ordinul 717/20.06.2014 ; 
 HG nr. 290/ 2 martie 2006 pentru aprobarea Strategiei de stimulare a retelei nationale de 

incubatoare de afaceri; 
 PROCEDURA de implementare a Programului naţional multianual de înfiinţare şi dezvoltare 

de incubatoare tehnologice şi de afaceri; 
 HCL nr.33/27.02.2015 prin care s-a aprobat insusirea inventarului bunurilor care aprtin 

domeniul public al Orasului Tirgu Neamt; 
 Obiectivele generale pe care le urmarim prin infiintarea Incubatorului Tehnologic si 
de Afaceri sunt urmatoarele: 

 Crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltarii si cresterii IMM-urilor din Tirgu Neamt, 
judetul Neamt; 

 Promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea performantelor manageriale; 
 Consolidarea unui sector privat dynamic, capabil sa faca fata fortelor concurentiale si 

competitiei international; 
 Cresterea numarului de activitati economice competitive, intarirea climatului investitional, 

precum si reducerea ratei somajului in zonele tinta; 
 Dezvoltarea mediului economic local si regional prin utilizarea mai eficienta a potentialului 

economic si uman existent in zona; 
 Infiintarea si dezvoltarea de IMM-ur innovative capabile sa utilizeze in mod eficient 

resursele existente si care, la finalul perioadei de incubare se vor afla intr-o situatie stabila din 
punct de vedere financiar; 

 Crearea unei relatii eficiente intre potentialul tehnologic si antreprenorial al zonelor tinta; 
 Dezvoltarea unei infrastructuri de afaceri capabile sa faca fata presiunilor concurentiale; 
 Favorizarea accesului IMM-urilor incubate la informatii, servicii de consultant profesionale, 

surse de finantare, precum si la alte servicii si echipamente specifice; 
 Cresterea numarului de locuri de munca si dezvoltarea economica a orasului Tirgu Neamt; 
 Corelarea activitatilor Incubatorului de afaceri cu cele ale operatorilor economici existenti 

in zona; 
 Crearea si consolidarea unei retele nationale de incubatoare de afaceri. 

 
 Faţă de cele arătate mai sus, vă adresez rugămintea să analizaţi si să aprobati pentru   
solicitarea unei finantari in vederea  amenajarii  unui Incubator pentru afaceri pe raza Orasului 
Tirgu Neamt , urmatoerele: 

 avizul de principiul pentru utilizarea cladirilor  si a terenului aferent, de la adresa 
strada Vanatorului, nr 26, care va fi utilizata cu destinatia de Incubator de Afaceri (spatii 
pentru birouri, sala de conferinte, de instruire, de productie). 

 avizul de principiul pentru infiintarea unui Incubator Tehnologic si de Afaceri in 
Tirgu Neamt, judetul Neamt, prin Programul national multianual de infiintare si dezvoltare 
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de incubatoare tehnologice si de afaceri si solicitam pe aceasta cale inscrierea in program in 
vederea obtinerii finantarii. 

 din bugetul local al Orasului Tirgu Neamt pentru anul 2015, sustinerea cofinantarii 
estimate de maxim 200.000 lei , conform Programul national multianual de infiintare si 
dezvoltare de incubatoare tehnologice si de afaceri ,cu mentiunea ca sumele vor fi alocate dupa 
aprobarea prin ordin al Ministrului Economiei prin Direcţia Implementare Programe pentru IMM a 
listei cu incubatoarele de afaceri aprobate; 
 

 
Director executiv,                                 Serviciul Juridic,              Biroul Buget - Contabilitate                                                                   

Ec.Iosub Ecaterina   jr.            ec.Tanasa Carmen 
 

 

 

 

 


