
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
privind implementarea proiectului 

"Reabilitarea  Școlii nr. 6 Condreni și schimbarea destinației în centru pentru 
persoane cu dizabilități, oraș 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;  
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. 1174 din .25.01.2018; 

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

administraţia publică locală, republicată;  
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 implementarea proiectului: "Reabilitarea Școlii nr. 6 Condreni și schimbarea 
destinației în centru pentru persoane cu dizabilități, oraș Tg. Neamț", denumit în continuare Proiectul.  

Art. 2. Se însușește necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al Proiectului ce solicită 
ajutor financiar  nerambursabil prin intermediul Asociației ”Ținutul Răzeșilor”, măsura M2/6B, având în 
vedere următoarele: 

- Necesitatea realizării Proiectului rezultă din următoarele considerente: accesul la servicii de 
bază a persoanelor cu dizabilități supuse izolării/excluderii sociale, prin dezvoltarea unor 
instrumente de integrare socială, respectiv activități pentru terepie și sprijinirea pentru 
integrare, consiliere, programe de recuperare. 

- Oportunitatea Proiectului este generată de sursa de finanțare asigurată prin intermediul 
Asociației Ținutul Răzeșilor, M2/6B – investiții în infrastructura socială pentru combaterea 
sărăciei și favorizarea incluziunii sociale. 

- Potențialul economic al Proiectului este determinat de rolul multiplu al acestuia în sensul 
creșterii gradului de incluziune socială în cadrul comunității, ceea ce va conduce la creșterea 
atractivității zonei pentru o dezvoltare economică durabilă. 

 



Art. 3. Cheltuielile  aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit 
legii. 

Art. 4. Orașul Tîrgu Neamț se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de 
mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul 
Proiectului. 

Art. 5. Numărul de persoane aparținând categoriei defavorizate din teritoriul GAL Asociația 
Ținutul Răzeșilor (persoane cu dizabilități) care vor putea beneficia de serviciile sociale vizate, prin 
operaționalizarea infrastructurii sociale finanțate prin proiect, precum și caracteristicile tehnice ale 
Proiectului, sunt cuprinse în anexa nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. 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. 7. Se aprobă acordul 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. 8. Orașul Tîrgu Neamț va asigura sustenabilitatea investiției pe o perioadă de 5 ani de la 
ultima plată a Autorității Contractante, din surse proprii si/sau prin accesarea finanțării specifice din 
cadrul Axei 5, Obiectivul specific 5.2. din cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-
2020, prin depunerea unui proiect distinct în parteneriat cu Asociația Căsuța cu Miracole Tîrgu Neamț, 
cu respectarea condițiilor specifice POCU. 

Art. 9. Orașul Tîrgu Neamț vă asigura funcționarea centrului de zi pentru persoane cu dizabilități 
prin operaționalizarea infrastructurii sociale în parteneriat cu Asociația Căsuța cu Miracole Tîrgu Neamț, 
în calitate de furnizor acreditat de servicii sociale.  

Art. 10. 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 28.969 lei/6.229 Euro, vor 
fi asigurare din bugetul local al orașului Tîrgu Neamț.  

Art. 11. Reprezentantul legal al Proiectului nominalizat pentru relația cu Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale, în derularea acestuia, este domnul Harpa Vasilică, primar al Oraşului 
Tîrgu Neamţ, Judeţul Neamţ, și se împuternicește acestă să semneze toate actele necesare şi contractul 
de finanţare în numele Oraşului Tîrgu Neamţ; 

Art. 12. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 

  
Nr.7 
din 31.01.2018  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Vartic Gheorghe 

                    
Contrasemnează, 

                           Secretar oraş,  
                                                                                     Cons.jur. }u]u Ion 

Total consilieri: 19 
Prezenţi:18 
Pentru:18 
Împotrivă: 
Abtineri:      
 


