
 ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii: 

"REABILITARE ŞI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SPITAL ORĂŞENESC “SF. DIMITRIE” – 
CORPURILE C1 (CLĂDIRE CHIRURGIE) ŞI C9 (CLĂDIRE SPĂLĂTORIE ŞI BUCĂTĂRIE)" 

 
Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
 Având în vedere apelul de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI, în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 
scăzute de carbon; Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente 
a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea B: Clădiri publice;  

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 
Având în vedere H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice; 

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate al Compartimentului Planificare şi Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ, 
ambele înregistrate sub nr. 17005 din 03.10.2017; 

  Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ. 
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi ale alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată; 
HOTĂRĂŞTE: 

 
ART. 1. Se aprobă documentaţia tehnico - economică (faza DALI) şi indicatorii tehnico - 

economici pentru obiectivul de investiţii "REABILITARE ŞI EFICIENTIZARE ENERGETICĂ 
SPITAL ORĂŞENESC “SF. DIMITRIE” – CORPURILE C1 (CLĂDIRE CHIRURGIE) ŞI C9 
(CLĂDIRE SPĂLĂTORIE ŞI BUCĂTĂRIE)", conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă 
a acesteia;  

 ART. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează: Primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ, Serviciul Investiţii, Compartiment Planificare şi Dezvoltare Locală; 

ART. 3. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 

  
Nr._299___________ 
din    03.10.2017  
                                                       Preşedinte de şedinţă, 
                                                     Consilier local, Onu Gică 

                              
Contrasemnează, 

                                 Secretar oraş,  
                                                                                                         Cons.jur. }u]u Ion 
Total consilieri: 19 
Prezenţi:19 
Pentru:19 
Împotrivă:- 
Abtineri: -     


