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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentatiei si a componentei comisiei , in vederea demararii procedurii de 
contractare a unei finantari rambursabile interne in valoare de 6.000.000 lei, pentru asigurarea 

fondurilor necesare implementarii unor obiective de interes local 
 

 Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt; 
 În temeiul prevederilor: 

- art. 36 alin. (2) şi alin. (4) lit. b), ale art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin. (4) lit. c), 
precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, 
- art.61- 62 - 63 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale; 
- Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.64/2007 privind  datora publica , cu modificările 
ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare precum şi cu cele ale Hotărârii 
Guvernului nr. 9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare 
a împrumuturilor locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, 
- art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau convenţii 

 Luând act de: 
a) H.C.L nr.358/22./12.2017 prin care s-a aprobat un aviz de principiu in vederea 

demararii procedurii de contractare aunei finantari rambursabile interne in valoare de 6.000.000 lei 
, pentru asigurarea fondurilor necesare implementarii unnor obiective de interes local; 

b) H.C.L nr.297/03.10.2017 privind aprobarea fazelor Nota conceptuala, Tema de 
proiectare si Fisa obiectivului si valoarea estimata pentru obiectivul de investitii “Amenajare si 
modernizare parcari-10 parcari in orasul Tg.Neamt, judetul Neamt”; 

c) H.C.L nr.344/24.11.2017 privind aprobarea Notei conceptual si a Temei de proiectare 
pentru obiectivul de investitii “Amenajare trotuare cu pavele pe DN 15C si DN 15B in orasul Tirgu-
Neamt, judetul Neamt”; 

d) H.C.L nr.35/27.02.2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economic-sociala 
a orasului Tirgu Neamt pentru perioada 2014-2020; 

e) H.C.L nr.234/15.11.2016 privind aprobarea Strategiei energetic a orasului Tirgu 
Neamt pentru perioada 2016-2022; 

f) expunerea  prezentata de catre primarul Orasului Tîrgu Neamt, în calitatea sa de 
initiator  inregistrat sub nr.1305/26.01.2018; 

g) Raportul Directiei Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala, din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului , inregistrat sub nr. 1305/26.01.2018; 

Ţinând cont de avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ. 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. (1) Se aproba documentatia in vederea demararii procedurii de contractare unei finantari 
rambursabile interne in valoare de 6.000.000 lei, pentru asigurarea fondurilor necesare 
implementarii unnor obiective de interes local, conform anexelor la prezenta hotarare: 

- Anexa 1 - Documentatie descriptiva; 
- Anexa 2 - Fisa de date; 
- Anexa 3 - Clauze contractuale obligatorii si specifice; 
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- Anexa 4 - Formulare cu privire la indeplinirea cerintelor de calificare a ofertantilor 
Art.2. Completarea comisiei ce va participa la procedura de contractare a acestei finantari 
rambursabile: 

a) Preşedinte domnul Rucsăndescu Ion - consilier local; 
b) Membru doamna Vrânceanu Maria - consilier local; 
c) Membru domnul Onu Gică - consilier local; 
d) Membru rezerva domnul Bistriceanu Ciprian - consilier local; 

Art.3. Primarul prin departamentele implicate, respectiv Directia Buget Contabilitate, RU si 
dezvoltare locala , Serviciul Juridic si Serviciul Investitii din cadrul U.A.T.O Tirgu Neamt, vor lua 
toate masurile necesare pentru ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orasului Tirgu Neamt, în 
termenul prevăzut de lege, primarului Orasului Tirgu Neamt şi Prefectului Judeţului Neamt şi se 
aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet www.primariatgneamt.ro si alte mijloace de 
afisare. 
 
 
Nr.23 
din 31.01.2018  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Vartic Gheorghe 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

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