ROMÂNIA
JUDEŢ UL N EAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞ ULUI TÎRGU NEAMŢ

HO TARÂRE
privind aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de achizitie publica pentru
obiectivul de investitii „Reabilitare si modernizare a trei corpuri de cladire de cladire la Colegiul
Tehnic “Ion Creanga”, oras Targu-Neamt”
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;
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 comun nr. 25153/11.12.2015 al Biroului Investiţii, Compartimentului Planificare şi
Dezvoltare Locală şi al Biroului Financiar Contabil;
În temeiul art.36 alin.(2), lit. ”b”, alin (4), lit. ”d”, ale art. 45, alin (1) şi art. 115, alin.1, lit. b) din
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HO TĂRĂŞ TE:
Art. 1 Se aprobă valoarea actualizată după desfăşurarea procedurilor de achiziţie pentru investiţia
„Reabilitare si modernizare a trei corpuri de cladire de cladire la Colegiul Tehnic “Ion Creanga”,
oras Targu-Neamt”, de 1.814.165,09 lei (inclusiv TVA), conform devizului general actualizat dupa
incheierea contractelor de achizitie publica, din anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2 B iroul Investiţii din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va asigura aducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 3 Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri
instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie publică locală.
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