
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 
     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 Școlii Domnești Grigore Ghica Vodă 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. 4357/22.03.2018 înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 
şi raportul de specialitate nr. 4358/22.03.2018 al Biroului Investiţii şi al Compartimentului Dezvoltare 
Locală; 
       Ţinând cont de avizele Comisiilor de specialitate al Consiliului Local al oraşului 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 aprobă Nota conceptuală în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice (faza 

DALI), pentru obiectivul de investiţii „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, 
modernizării și dotării Școlii Domnești Grigore Ghica Vodă 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 Școlii Domnești Grigore Ghica Vodă 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. 

 
Nr.66 
din 30.03.2018  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Vrînceanu Maria 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                                       Secretar oraş, 
                                                                                              C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 19 
Prezenţi: 16 
Pentru: 16 
 


