
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

PROIECT 

HOTARÂRE 
 

   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa realizarea expertizei tehnice 

extrajudiciare 

pentru obiectivul de investitii “ Realizare retea de canalizare menajera si microstatie de epurare in 

zona Baile Oglinzi, oras Targu-Neamt “ - rest de executat 

     
 
                  
           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 iunie 
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. 14106 din  22.08.2017 al Serviciului de Investitii si Transporturi; 

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; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 

Art. 1 Se aprobă valoarea totala pentru obiectivul de investiţii  “Realizare retea de canalizare menajera 

si microstatie de epurare in zona Baile Oglinzi, oras Targu-Neamt“- rest de executat, de 1.600.400,00  
lei (fara TVA), din care 1.203.430,00 lei (fara TVA), reprezentand valoarea de constructii-montaj. 
 
Art. 2 Biroul 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. 
 
 

Iniţiator, 
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 

Harpa Vasilică 
 
 

          Avizat legalitate, 
              Secretar, 

                 jr. Tutu Ion 
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Primaria orasului Tirgu Neamt                                                                                    APROB, 
Biroul Investitii                                                                                                           PRIMAR, 
Nr. 14106 din  22.08.2017                                                                                   HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 
 

 
     privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa realizarea expertizei 

tehnice extrajudiciare 

pentru obiectivul de investitii “Realizare retea de canalizare menajera si microstatie de epurare in 

zona Baile Oglinzi, oras Targu-Neamt “ - rest de executat 

 

 
 
 
  Avand in vedere rezilierea contractului nr. 106/11.06.2014 incheiat cu S.C. Bill Class S.R.L. 
Satu-Mare, conform Instiintarii de incetare a valabilitatii contractului nr. 19832/30.09.2015 a fost 
necesara realizarea Raportului de expertiza tehnica extrajudiciara nr. 43/18.07.2017, cu privire la 
stadiul fizic si valoric pentru obiectivul „Realizare retea de canalizare menajera si microstatie de 
epurare in zona Baile Oglinzi, oras Tg. Neamt”. 
  In urma acestui raport, proiectantul lucrarii a realizat devizul general  din data de 03.08.2017, cu 
o valoare totala de 1.600.400,00 lei, fara TVA. 
  Avand in vedere necesitatea de a demara o noua procedura de achizitie publica, va supun spre 
analiza si aprobare realizarea lucrarii “Realizare retea de canalizare menajera si microstatie de 

epurare in zona Baile Oglinzi, oras Targu-Neamt “ - rest de executat, cu o valoare totala de 
1.600.400,00 lei (fara TVA), din care 1.203.430,00 lei (fara TVA). 
 
 
 

 

          Director executiv,                  Sef Serviciul Investitii,                         Serviciul Juridic    

                                                                                                                              

        ec. Iosub Ecaterina                     ing. Durbaca Sorin                         jr. Vasilu Sofica Maria 
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Primaria orasului Tirgu Neamt                                                    
                                                                          
Nr. 14106 din  28.08.2017                                           

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa realizarea expertizei tehnice 

extrajudiciare 

pentru obiectivul de investitii “ Realizare retea de canalizare menajera si microstatie de epurare in 

zona Baile Oglinzi, oras Targu-Neamt “ - rest de executat 

 
 
 

 Avand in vedere rezilierea contractului nr. 106/11.06.2014 incheiat cu S.C. Bill Class S.R.L. Satu-
Mare, conform Instiintarii de incetare a valabilitatii contractului nr. 19832/30.09.2015, incheierea 
Raportului de expertiza tehnica extrajudiciara nr. 43/18.07.2017, cu privire la stadiul fizic si valoric 
pentru obiectivul „Realizare retea de canalizare menajera si microstatie de epurare in zona Baile 
Oglinzi, oras Tg. Neamt”, este necesara demararea procedurii de achizitie publica pentru finalizarea 
lucrarii mentionate. 

 
 

              
 
 
 

PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 

 



STADIUL FIZIC 
 

pentru obiectivul de investitii “ Realizare retea de canalizare menajera si microstatie de 

epurare in zona Baile Oglinzi, oras Targu-Neamt “ 

 

 
 
 

- montare conducta Dn=250 mm, in lungime de 1318 ml, sapatura si acoperire 
sapatura; procurat si nemontat 245 ml; 

- montat conducta de refulare Dn=140 ml, L = 460 ml. 
- montate 23 camine din prefabricate; 16 camine procurate si nemontate; 
- montate 10 camine monolit; 
 
 
Contractul de lucrari incheiat initial a fost reziliata, urmand ca pentru restul de 

executat sa fie organizata o noua procedura de achizitie publica. 
 
 

Sef Biroul investitii 
Durbaca Sorin 


