
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI  TĨRGU NEAMŢ 
 

                                                      Hotărâre 
 

 privind modificarea HCL nr. 7 din 31.01.2018 privind implementarea 
proiectului 

 
"Reabilitarea Școlii nr. 6 Condreni , și schimbarea destinației în centru pentru 

persoane cu dizabilități,oraş Tg.Neamț " 
 
 

Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
 

 Având în vedere prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare;   
g) H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;  
h) HCL nr. 7 din 31.01.2018 privind implementarea proiectului: "Reabilitarea Școlii nr. 6 

Condreni și schimbarea destinației în centru pentru persoane cu dizabilități, oraș Tg. Neamț" 
Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 

specialitate al Compartimentului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului Tg. Neamţ, ambele 
înregistrate sub nr. 1787 din 05.02.2018; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d),art39 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată;  

 
În temeiul art. 45 , art.39 alin.(4) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Art 6 la HCL nr. 7 din 31.01.2018 se modifică după cum urmează:  
 
”Se aprobă documentaţia tehnico - economică (faza DALI) şi indicatorii tehnico - economici 

pentru obiectivul "Reabilitarea Școlii nr. 6 Condreni și schimbarea destinației în centru pentru 
persoane cu dizabilități, oraș Tg. Neamț", conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, parte integrantă a 
acesteia”. 

 
Art. 2. Art 7 la HCL nr. 7 din 31.01.2018 se modifică după cum urmează:  



”Se aprobă acordul - contractul de parteneriat dintre Orașul Tîrgu Neamț și Asociația Căsuța cu 
Miracole Tîrgu Neamț, conform anexei nr. 3, care este parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

 
Art. 3. Art 10 la HCL nr. 7 din 31.01.2018 se modifică după cum urmează:  
 
”Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile 

rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale; Ajutorul financiar 
nerambursabil aferent Proiectului reprezintă 100% din valoarea cheltuielilor eligibile, rezultând o 
contribuție proprie de 0%. Cheltuielile neeligibile ale proiectului, în sumă de 142.880 lei/30.722 Euro, 
vor fi asigurare din bugetul local al orașului Tîrgu Neamț”.  

 
Art. 4. Celelalte articole ale HCL nr. 7 din 31.01.2018 rămân neschimbate. 
 
Art. 5. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 

Nr.28 
05.02.2018 
                                        Preşedinte de sedințã, 
 
                                    Consilier local ,Ilie Vițelaru  
 
Total consilieri : 19 
Prezenți;             16 
Voturi pentru :   16 

  
 

 
          Contrasemneazã 

                              Secretar oraş 
                 C.J. Țuțu Ion 

 
 


