
ROMÂNIA 
JUDE�UL NEAM�

CONSILIUL LOCAL AL ORA�ULUI TÎRGU NEAM�

PROIECT 

HOTARÂRE 

privind aprobarea devizului general actualizat si a cofinantarii actualizate din bugetul local,  pentru 

obiectivul de investitii �Extindere corp cladire, reabilitare si modernizare baza sportiva in orasul 

Tirgu Neamt� 

                      
           Consiliul Local al ora�ului Tîrgu Neam�, jude�ul Neam�; 
            În conformitate cu prevederile Ordonan�ei de urgen�� nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
Na�ional de Dezvoltare Local�, 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 iunie 
2014 privind modificarea �i 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 înaintat� de Primarul ora�ului Tîrgu Neam� �i raportul de 
specialitate comun nr. 3803/19.02.2016 al Biroului Investi�ii, Compartimentului Planificare �i 
Dezvoltare Local� �i al Biroului Financiar Contabil; 

În temeiul art.36 alin.(2), lit. �b�, alin (4), lit. �d�, ale art. 45, alin (1) �i art. 115, alin.1, lit. b)  din 
Legea nr. 215/2001 a administra�iei publice locale republicat�, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 

HOT�R��TE: 

Art. 1 Se aprob� valoarea actualizat� pentru investi�ia  �Extindere corp cladire, reabilitare si 

modernizare baza sportiva in orasul Tirgu Neamt�, de 2.391.813,41  lei (inclusiv TVA), conform 
devizului general actualizat, anexat, parte integrant� a prezentei hot�râri, din care 2.247.072,00 lei 
(inclusiv TVA), reprezentand valoarea de constructii-montaj. 
Art. 2 Se aprob� cofinantarea actualizata din bugetul local a investitiei �Extindere corp cladire, 

reabilitare si modernizare baza sportiva in orasul Tirgu Neamt�, in valoare totala de 56.091,41 lei 
(inclusiv TVA).  
Art.3 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice hotarare contrara. 
Art. 4 Biroul Investi�ii din cadrul Prim�riei ora�ului Tîrgu Neam� va asigura aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hot�râri. 
Art. 5 Secretarul ora�ului Tîrgu Neam� va asigura publicitatea �i comunicarea prezentei hot�râri 
institu�iilor �i persoanelor interesate, prin Compartimentul Administra�ie public� local�.

Ini�iator, 
Primarul ora�ului Tîrgu Neam�

Harpa Vasilic�

          Avizat legalitate, 
              Secretar, 

                 jr. Laura Elena Maftei
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Primaria orasului Tirgu Neamt                                                                                    APROB, 
Biroul Investitii                                                                                                           PRIMAR,
Nr. _____ din  ____________                                                                           HARPA VASILIC�

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat si a cofinantarii actualizate 

din bugetul local,  pentru obiectivul de investitii �Extindere corp cladire, reabilitare si 

modernizare baza sportiva in orasul Tirgu Neamt� 

   

  Avand in vedere solicitarea adresata catre MDRAP de includere in programul de investitii a 
obiectivului, va supunem spre analiza si aprobare devizul general actualizat anexat, precum si a 
valorii actualizate a cofinantarii din bugetul local. 

Valoare totala Deviz general initial 
(inclusiv TVA) 

Deviz general 
actualizat 

(inclusiv TVA) 
Valoare investitie, din 

care: 
2.479.384,00 2.391.813,41 

- buget de stat 2.412.829,00 2.335.722,00 
- buget local (valoare 

cofinantare actualizata 
din buget local) 

66.555,00 56.091,41 

          Director executiv,             Sef Biroul Investitii,                Compartiment planificare si    

                                                                                                                  Dezvoltare Locala 

                          

        ec. Iosub Ecaterina             ing. Durbaca Sorin                         ing. Amihailesei Daniel 
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Primaria orasului Tirgu Neamt                                                    
                                                                          
Nr. _________  din  ___________                                            

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat si a cofinantarii actualizate 

din bugetul local,  pentru obiectivul de investitii �Extindere corp cladire, reabilitare si 

modernizare baza sportiva in orasul Tirgu Neamt� 

Avand in vedere solicitarea adresata catre MDRAP de includere in programul de investitii a 
obiectivului, este necesara aprobarea devizelor generale actualizate precum  si a valorii actualizate a 
cofinantarii din bugetul local. 

              

PRIMAR, 

HARPA VASILIC�






