
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 
PROIECT 

     HOTARÂRE 
 

privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei 

tehnico-economice (faza DALI,) pentru obiectivul de investiţii ” Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale în vederea reabilitării, modernizării și dotării Colegiului Tehnic ”Ion Creangă”, oraș 

Tg. Neamț” 
 

                      
            Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 

- Legea 500/2002 privind finanţele publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 1. Alin. (2), art. 3, art. 4 , art. 5 alin (2) din 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;  

            Luând act de expunerea de motive nr. 4366/22.03.2018 înaintată de Primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ şi raportul de specialitate nr. 4367/22.03.2018 al Biroului Investiţii şi al Compartimentului 
Dezvoltare Locală; 

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 aprobă Nota conceptuală în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza 

DALI), pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea 
reabilitării, modernizării și dotării Colegiului Tehnic ”Ion Creangă”, oraș Tg. Neamț”, conform 
Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 2. Se aprobă Tema de proiectare în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice 

(faza DALI), pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea 
reabilitării, modernizării și dotării Colegiului Tehnic ”Ion Creangă”, oraș Tg. Neamț”, conform 
Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 
Art. 3. Se împuternicește domnul Harpa Vasilică, Primarul orașului Tîrgu Neamț, să reactualizaze 

prin dispoziție, în funcție de modificările de natură tehnică sau legislative, conținutul Notei conceptuale și 
a Temei de proiectare prevăzute la art. 1 și art. 2 

 
Art.  4. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 

instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 

Initiator, 
Primar 

Harpa Vasilică 
              Avizat legalitate,  

                              Secretar , 
               jr. Tutu Ion 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
    NR. 4366 DIN 22.03.2018 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de 
proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI,) 

pentru obiectivul de investiţii ” Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea 
reabilitării, modernizării și dotării Colegiului Tehnic ”Ion Creangă”, oraș Tg. 

Neamț” 
 
 

  Având în vedere oportunitatea oferită de POR 2014-2020 – Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în 
formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul 
educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, Oraşul Tg. Neamţ doreşte participarea la acest program 
prin proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, modernizării și 
dotării Colegiului Tehnic ”Ion Creangă”, oraș Tg. Neamț”. 

 
Analizând dispoziţiile Art. 1. Alin. (2), art. 3, art. 4 , art. 5 alin (2) din 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: 

 
Documentaţiile tehnico-economice se elaborează, pe etape, astfel: 

a)în etapa I: 
(i) nota conceptuală; 
(ii) tema de proiectare; 

 
Elaborarea studiului de prefezabilitate, după caz, a studiului de fezabilitate ori a documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţii este condiţionată de aprobarea prealabilă de către beneficiarul investiţiei 
a notei conceptuale şi a temei de proiectare. 

 
În acest caz vă supun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă 

conceptuală şi Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI,) 
pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, 
modernizării și dotării Colegiului Tehnic ”Ion Creangă”, oraș Tg. Neamț”. 

 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                     AVIZAT, 
Comp. Dezvoltare Locală                                                                          PRIMAR, 
NR. 4367 DIN 22.03.2018                                                            HARPA VASILICĂ 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

La proiectul de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de proiectare, în 
vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI,) pentru obiectivul de investiţii 

„Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, modernizării și dotării 
Colegiului Tehnic ”Ion Creangă”, oraș Tg. Neamț” 

 
  Având în vedere oportunitatea oferită de POR 2014-2020 – Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea 

infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în 
formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului de participare la nivelul 
educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, Oraşul Tg. Neamţ doreşte participarea la acest program 
prin proiectul „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, modernizării și 
dotării Colegiului Tehnic ”Ion Creangă”, oraș Tg. Neamț”.  

Analizând dispoziţiile Art. 1. Alin. (2), art. 3, art. 4 , art. 5 alin (2) din 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, concluzionăm că: 

 
Documentaţiile tehnico-economice se elaborează, pe etape, astfel: 

a)în etapa I: 
(i) nota conceptuală; 
(ii) tema de proiectare; 

 
Elaborarea studiului de prefezabilitate, după caz, a studiului de fezabilitate ori a documentaţiei de 

avizare a lucrărilor de intervenţii este condiţionată de aprobarea prealabilă de către beneficiarul investiţiei 
a notei conceptuale şi a temei de proiectare. 

 
Nota conceptuală este documentaţia întocmită de beneficiarul investiţiei în scopul justificării 

necesităţii şi oportunităţii realizării unui obiectiv de investiţii, finanţat total sau parţial din fonduri 
publice. 

Prin nota conceptuală se evidenţiază datele preliminare necesare implementării obiectivului de 
investiţii propus şi se prezintă informaţii cu privire la estimarea suportabilităţii investiţiei publice. 

 
Tema de proiectare exprimă intenţiile investiţionale şi nevoile funcţionale ale beneficiarului 

investiţiei, evidenţiate în nota conceptuală, determinând concepţia de realizare a obiectivului de investiţii, 
în funcţie de condiţionările tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protecţie a mediului 
natural şi a patrimoniului cultural sau alte condiţionări specifice obiectivului de investiţii. 

Tema de proiectare se elaborează de către beneficiarul investiţiei sau, după caz, de către 
proiectanţi/consultanţi care prestează servicii de proiectare/consultanţă în domeniu şi se aprobă de către 
beneficiar. 

 
În acest caz vă supun spre analiză şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea fazelor Notă 

conceptuală şi Temă de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza DALI,) 
pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, 
modernizării și dotării Colegiului Tehnic ”Ion Creangă”, oraș Tg. Neamț”. 

 
              Comp. Dezvoltare Locală,                Birou Investiţii,                 Serviciul juridic, 
                Ing. Amihăilesei Daniel                Ing. Durbacă Sorin            Cons. jr. Iovoaea Ciprian 
















