
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL UAT ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ 
 
Proiect 

 

HOTĂRÂRE DE APROBARE A DOCUMENTAŢIEI TEHNICO-
ECONOMICE (FAZA SF) ŞI A INDICATORILOR TEHNICO-

ECONOMICI, A PROIECTULUI ŞI A CHELTUIELILOR CE VOR FI 
EFECTUATE ÎN CADRUL PROIECTULUI: 

"Construire infrastructură de agrement",  
actualizată în urma etapei de evaluare și selecție 

 
Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului;  
Prioritatea de Investiţii 7.1 - Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării 

forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru 

anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea 

accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice;  
Apel de proiecte nr. POR/2017/7/7.1/2  
 

Consiliul Local al UAT Orașul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
 

 Având în vedere apelul de proiecte nr. POR/2017/7/7.1/2, din cadrul Programului Operaţional 
Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a 
turismului, Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin 
dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să 
includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea 
resurselor naturale şi culturale specifice;  

Având în vedere 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; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;  
Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul UAT Orașul Tîrgu Neamţ nr. 6591 din 

09.05.2018 şi Raportul de specialitate al Compartimentului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului 
Tg. Neamţ, înregistrat sub nr. 6592 din 09.05.2018; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) şi ale art. 36 alin. (4) lit. d), art. 36 alin. (6) 
lit. a) pct. 13 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 proiectul: "Construire infrastructură de agrement", în vederea finanţării 

acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 7 - Diversificarea 
economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritatea de investiţii 7.1 - Sprijinirea unei 
creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin dezvoltarea potenţialului endogen ca parte a unei 
strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în 
declin, precum şi sporirea accesibilităţii şi dezvoltarea resurselor naturale şi culturale specifice; Nr. 
apelului de proiecte: POR/2017/7/7.1/2;  



ART. 2. Se aprobă documentaţia tehnico - economică (faza SF) şi indicatorii tehnico - economici 
pentru obiectivul "Construire infrastructură de agrement", conform anexei la prezenta hotărâre, parte 
integrantă a acesteia;  

ART. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: "Construire infrastructură de agrement", în 
cuantum de 15795150 lei  (inclusiv T.V.A.);  

ART. 4. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a UAT Oraşul Tîrgu Neamţ, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de în cuantum de 485259 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "Construire 
infrastructură de agrement", din care: 312447 lei reprezintă contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă 
si 172812 lei reprezintă valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului;  

ART. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
"Construire infrastructură de agrement", pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor 
asigura din bugetul local al UAT Oraşul Tîrgu Neamţ;  

ART. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile 
rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;  

ART. 7. Prezenta se constituie într-o aprobare a actualizării documentației din proiectul 
"Construire infrastructură de agrement", așa cum a fost aprobat prin HCL nr. 302/18.10.2017, 
prevederile acesteia păstrându-și valabilitatea; 

ART. 8. Se împuterniceşte Primarul Harpa Vasilică al UAT Oraşul Tîrgu Neamţ, Judeţul 
Neamţ, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Oraşul Tîrgu Neamţ; 

ART. 9. Secretarul UAT Oraș Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 

  
 

Iniţiator, 
Primar, 

Harpa Vasilică 
 

          Avizat legalitate, 
              Secretar, 

                 C.J. Țuțu Ion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


