
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

 
PROIECT 

     HOTARÂRE 
 

privind revizuirea programului multianual de investitii  
precum si a graficului de esalonare financiara 

 
                  
            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. 7252 din 21.05.2018 înaintată de Primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ şi Raportul de specialitate nr. 7253 din 21.05.2018 al Serviciului Investiţii.  

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  revizuirea programului multianual de investii, aprobat prin H.C.L. nr. 61/14.03.2018 
conform Anexei, in vederea realizarii unor lucrari de investitii/modernizare/reabilitare, servicii, 
documentatii de proiectare si consultanta, prin adaugarea urmatoarelor obiective de investitii cu finantare 
conform Fiselor obiectivelor de investitii, anexe  la prezenta,: 

- Sistematizare pe verticală în oraşul Tîrgu Neamţ 
Art. 3. Se aproba revizuirea, ajustarea si reaprobarea anuala sau ori de cate ori e nevoie a programului 
multianual de investii. 
Art. 4. Directia de Contabilitate si Serviciul Investiţii din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 5. 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. 7252 din 21.05.2018 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

privind revizuirea programului multianual de investitii 
precum si a esalonarii financiare conform Fiselor obiectivelor 

 
 
 
 Văzînd Raportul de specialitate nr. 7253 din 21.05.2018 al Serviciului Investiţii, 
Transporturi din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ 

    Având în vedere că pe raza oraşului Tîrgu Neamţ lipsesc plăcuţele indicatoare cu 
denumirea străzilor, numerele pentru casă, precum şi câteva indicatoare rutiere, este 
necesar  achiziţionarea şi montarea acestora, pentru a se putea identifica cu uşurinţă 
străzile din oraş precum şi numerele la casă. 

 La nivelul oraşului sunt 162 de străzi şi 4675 de numere de imobil conform 
nomenclatorului stradal. 

Avand in vedere cele mentionate, supunem spre analiză, dezbatere şi aprobare 
modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 297/03.10.2017, in sensul revizuirii 
programului multianual prin adaugarea investiţiei si a alocarii fondurilor necesare.. 

 
 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                               APROB 
Serviciul Investitii si Transporturi                                                               PRIMAR, 
Nr. 7253 din 21.05.2018                                                                      HARPA VASILICĂ 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

privind revizuirea programului multianual de investitii 
precum si a esalonarii financiare conform Fiselor obiectivelor 

 
 

  Având în vedere că pe raza oraşului Tîrgu Neamţ lipsesc plăcuţele indicatoare cu denumirea 
străzilor, numerele pentru casă, precum şi câteva indicatoare rutiere, este necesar  achiziţionarea şi 
montarea acestora, pentru a se putea identifica cu uşurinţă străzile din oraş precum şi numerele la 
casă. 

 La nivelul oraşului sunt 162 de străzi şi 4675 de numere de imobil conform nomenclatorului 
stradal. 

 Valoarea investiţiei ese în valoare de 450000 lei cu TVA si reprezintă: 
A . plăcuţe denumire străzi - 162 străzi x 2 buc/stradă = 324 x 61 lei = 20.000 lei  
B. 4675 numere pentru case x 53 lei = 25000 lei 
C. stîlpi susţinere plăcuţe denumire străzi – 324 x 600 lei = 200.000 lei 
D. indicatoare rutiere – 100.000 lei  
E. montaj 100.000 lei  
 Total 450.000 lei cu TVA 

 
   Pentru anul 2018 este o valoare de 10.000 lei , iar pentru anul 2019 o valoare de 440.000 lei 
cu TVA. 
 Avand in vedere cele mentionate, supunem spre analiză, dezbatere şi aprobare modificarea 

Hotararii Consiliului Local nr. 297 din 03.10.2017, in sensul revizuirii programului multianual prin 
adaugarea investiţiei si a alocarii fondurilor necesare. 
 

 
 

      Serviciul Investiţii 
      Ing. Durbacă Sorin 
 
 
                    Director economic                                                        Compartiment Transporturi                                        
                  Ec. Iosub Ecaterina                                                             Ing. Cojocariu N  Cezar 
 
 
 

            Serviciul Juridic 
         Inspector superior Iovoaia Ciprian 
 
 
 
 



 
ANEXA LA __________________________________ 
 
 
 

 
Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv Tip 
contract 

Valoare 
estimata 
(inclusiv 
TVA) 

Alocat 
2018 

Alocat 
2019 

Alocat 
2020 

Alo
cat 
202
1 

1. Recompartimentare 
apartament str. Radu 
Teoharie, bloc D3, scara C, 
parter, apartament 33 

Lucrare 110.066,00 25.000 85.066,00   

2. Lucrari de autorizare PSI la 
Centrul „Sfanta Teodora”, 
oras Tg. Neamt, etapa 2 

Lucrare 202.323,75 60.000 142.323,75   

3. Reabilitare si modernizare 
Cinematograf Ozana, oras Tg. 
Neamt 

servicii 107.100,00 34.000 73.100,00   

4. Infiintarea de intreprinderi 
sociale, inclusiv de 
intreprinderi sociale de 
insertie 

servicii 64.260,00 30.000 34.260,00   

5. Reabilitare Pavilion central si 
dotare Spital Orasenesc 
„Sfantul Dimitrie”, oras Tg. 
Neamt, judetul Neamt 

servicii 142.800,00 25.000 117.800,00   

6. Imbunatatirea infrastructurii 
educationale in vederea 
extinderii, reabilitarii, 
modernizarii si dotarii 
Liceului „Vasile Conta”, oras 
Tg. Neamt 

servicii 95.200,00 
45.220,00 
140.420,00 

14.000 126.420,00   

7. Imbunatatirea infrastructurii 
educationale in vederea 
reabilitarii, modernizarii si 
dotarii Scolii Domnesti 
„Grigore Ghica-Voda 

servicii 77.350,00 
45.220,00 
122.570,00 

13.000 109.570,00   

8. Imbunatatirea infrastructurii 
educationale in vederea 
reabilitarii, modernizarii si 
dotarii Colegiului Tehnic 
„Ion Creanga”, oras Tg. 
Neamt 

servicii 77.350,00 
45.220,00 
122.570,00 

13.000 109.570,00   

9. Reabilitarea si modernizarea 
Parcului „Unirea” din orasul 
Tg. Neamt 

servicii 
lucrare 

708.721,00 500 708.221,00   

10. Supraveghere video stradala, 
oras Tg. Neamt 

servicii 
lucrare 

277.000,00 500 276.500,00   

11. Extindere sistem (retea) de 
canalizare, oras Tg. Neamt 

servicii 30.800,00 1.000 29.800,00   

12. Construire bloc ANL, str. Servicii 85.000,00 25.000 60.000,00   



Unirii 
13. Construire bloc specialisti in 

sanatate 
Servicii 60.000,00 25.000 35.000,00   

14. Amenajare si modernizare 
parcari - 10 parcari in 
orasul Tg. Neamt, judetul 
Neamt; 

 

Lucrari 5.288.018,47 150.000 
(2017) 
15.000 

3.500.000 1.623.018,
47 

 

15. Lucrari de investitii si 
arhitectura la Scoala 
Gimnaziala “Ion Creanga” 
Humulesti, oras Tg. Neamt 
 

lucrari 331.121,78 58.739,52 
(2017) 
90.000 

182.382,26   

16. Sistematizarea pe verticală 
a oraşului Trgu Neamţ 
(plăcute denumire străzi, 
numere de casă, stâlpi 
susţinere plăcuţe denumire 
străzi, indicatoare rutiere, 
montaj) 

lucrări 450.000 10.000 440.000   

 TOTAL 8.242.771 589.739,52 6.030.013,
1 

1.623.018,
47 

 

 
 
 
 
         PRIMAR,                                                                                       DIRECTOR ECONOMIC, 
HARPA VASILICĂ                                                                                ec. IOSUB ECATERINA 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                    
 


