
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 
PROIECT 
 

     HOTARÂRE 
 
privind aprobarea lucrarii “Reabilitarea Blocului operator – Sectia Chirurgie din 
cadrul Spitalul Orasenesc « Sfantul Dimitrie » Tg. Neamt” 

 
Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt, judetul Neamt;  
 
Avand in vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si 

regimul juridic al acesteia ; 
Analizand Expunerea de motive inaintata de Primarul orasului Tirgu Neamt si 

Raportul de specialitate nr. 21504 din 05.12.2016 al Biroului Investitii din cadrul 
Primariei orasului Tirgu Neamt; 

In temeiul prevederilor art.36, alin.2, lit."b", alin.4, lit.“d” si ale art.45 alin.1 din 
Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE :  
 

Art. 1.  Se aproba executia lucrarilor “Reabilitarea Blocului operator – Sectia 
Chirurgie din cadrul Spitalul Orasenesc « Sfantul Dimitrie » Tg. Neamt”  cu o valoare 
totala estimata de 145.890,00 lei, din care constructii-montaj 142.890,00 lei, valori 
inclusiv TVA. 

 
Art. 2. Biroul Investi]ii din cadrul Prim\riei ora[ului T`rgu Neam] va asigura 

aducerea la `ndeplinire a prevederilor prezentei hot\r^ri. 

 

Art. 3. Secretarul ora[ului T`rgu Neam] va asigura publicitatea [i comunicarea 

prezentei hot\r^ri institu]iilor [i persoanelor interesate. 

 
Initiator, 
Primar 

Harpa Vasilică 
 
 

              Avizat legalitate,  
                              Secretar , 

          jr. Laura Elena Maftei 
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Primaria orasului Tirgu Neamt                                                                                    APROB, 
Biroul Investitii                                                                                                           PRIMAR,  
Nr. 21504 din  05.12.2016                                                                                HARPA VASILIC Ă 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

la proiectul de hotarare privind aprobarea lucrarii “Reabilitarea Blocului operator – Sectia 
Chirurgie din cadrul Spitalul Orasenesc « Sfantul Dimitrie » Tg. Neamt”  
 

 
Avand in vedere posibilitatea obtinerii de fonduri din surse extrabugetare pentru lucrari de 

reparatii in cadrul Spitalului orasenesc Tg. Neamt, in vederea inceperii si finalizarii lucrarilor sus-
mentionate pana la sfarsitul anului 2016, este necesara aprobarea valorilor estimate pentru lucrarile 
propuse. 
 Astfel, urmeaza a fi executate urmatoarele lucrari: 

- desfacerea totala a pardoselilor din gresie; 
- raschetarea peretetilor de straturile de var existent; 
- executarea unei sape suport pe toata suprafata spatiului; 
- executarea sapei autonivelante cu o grosime de 5 mm; 
- montare covor pvc de 2,2 mm/0,5 mm strat de uzura cu proprietati antibacteriene, 

antifungice, antiderapante pe toata suprafata pardoselii; 
- montare tapet pvc de 0,9 mm/0,12 mm strat de uzura pe o inaltime de 1,2 m pe pereti la 

camere, hol de acces si executie glet si var lavabil pentru diferenta pana la planseul superior 
(apox. 1,3 m); 

- montare tapet pvc de 0,9 mm/0,12 mm strat de uzura cu proprietati antibacteriene si  
antifungice pe toata suprafata grupului sanitar; 

- inlocuirea corpurilor de iluminat; 
- inlocuirea instalatiei si a obiectelor sanitare; 
- inlocuirea usilor din lemn cu usi din  pvc cu 6 camere/70 mm latime profil alb cu senzori de 

deschidere la sala de operatie si acces interior de acces interior iar pentru restul cu usi 
normale cu 1 canat sau 2 canate fara senzori de deschidere. 
 

Avand in vedere cele mentionate mai sus, va supunem spre analiza si aprobare, realizarea 
lucrarilor “Reabilitarea Blocului operator – Sectia Chirurgie din cadrul Spitalul Orasenesc 
« Sfantul Dimitrie » Tg. Neamt”, cu o valoare totala estimata de 145.890,00 lei, din care 
constructii-montaj 142.890,00 lei, valori inclusiv TVA. 
 

 
 

     Director executiv,                                                                                Sef Biroul Investitii, 
         ec. Iosub Ecaterina                                                                                ing. Durbaca Sorin 
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Primaria orasului Tirgu Neamt                                                    
                                                                          
Nr. 21504 din  05.12.2016                                           

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 
 

la proiectul de hotarare privind aprobarea lucrarii “Reparatii capitale – Salon Terapie Intensiva si 
Sectia Chirurgie generala din cadrul Spitalul Orasenesc « Sfantul Dimitrie » Tg. Neamt”  
 

 
 

Avand in vedere posibilitatea aprobarii de catre Directia de Sanatate Publica a judetului Neamt 
de sume pentru lucrari de reparatii in cadrul Spitalului orasenesc Tg. Neamt, in vederea inceperii si 
finalizarii lucrarilor mentionate pana la sfarsitul anului 2016, este necesara aprobarea valorii 
lucrarilor de catre Consiliul Local. 

 
 
 

 
              

 
 
 

PRIMAR, 

HARPA VASILIC Ă 

 


