
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TĨRGU NEAMŢ 

 
HOTÃRÂRE 

 
privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru obiectivul de investitți 

„Recompartimentare apartament nr.33, str. Radu Teoharie, bloc D3, scara C, parter,. oraş  Tȋrgu-
Neamț, județul Neamț” 

                      
             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, a Hotărârii nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice;  
            Luând act de expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi raportul de 
specialitate nr. 20360/16.11.2017 al Biroului Investiţii şi al Biroului Financiar Contabil; 

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Tîrgu Neamţ. 
În temeiul art.36 alin.(2), lit. ”b”, alin (4), lit. ”d”, ale art. 45, alin (2) şi art. 115, alin.1, lit. b)  din 

Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTARASTE : 
 

Art. 1. Se aprobã Nota conceptualã - anexa nr.1,la prezenta -  şi Tema de proiectare  - anexa nr. 
2,la prezenta -   pentru obiectivul de investiţii „Recompartimentare apartament nr.33 ,str. Radu Teoharie, 
bloc D3, scara C, parter, oraş  Tȋrgu-Neamț, județul Neamț” . 

Art. 2. Se aprobã obiectivul de investiții „Recompartimentare apartament nr.33, str. Radu 
Teoharie, bloc D3, scara C, parter, oraş  Tȋrgu-Neamț, județul Neamț”  cu o valoare estimatã a investiției 
de 92.564,00 lei, din care lucrãri de construcții - montaj iȋn valoare de 75.119,00 lei (valori exclusiv 
TVA), conform devizului general  -  anexa nr. 3,la prezenta. 

Art.  3.  Se aprobã Fişa obiectivului de investiții, conform anexei nr. 4,la prezenta. 
Art. 4. Biroul Investiții din Primãria oraşlui Tȋrgu Neamț va asigura ducerea la ȋndeplinire a 

prevederilor prezentei hotãâri.. 
Art.  5. Secretarul oraşului Tȋrgu Neamț va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotãrâri 

instituțiilor şi persoanelor interesate. 
 

Nr._343____ 
din  24.11.2017  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Rucsăndescu Ion 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                   Secretar oraş, 
                                    Cons.jur. Ţuţu Ion 
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Abţineri:     



 


