
 
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. 8604/18.06.2018, înaintată de Primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ şi raportul de specialitate nr. 8615/18.06.2018 al Directia Buget-Prognoze si Contabilitate si a 
Serviciului  Investiţii si Transporturi 

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, conform Anexei, in vederea realizarii 
unor lucrari de investitii/modernizare/reabilitare, servicii, documentatii de proiectare si consultanta, prin 
adaugarea/realocarea de fonduri conform Anexei  la prezenta, pentru  urmatoarele obiective de investitii: 

- Construire bloc locuinte sociale, str. Unirii - studiu de fezabilitate 
- Realizare retea stradala gaze naturale – studiu de fezabilitate 
- Construire bloc locuinte ANL, str. Unirii - studiu de fezabilitate 
- Eficientizare energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din oraşul Tîrgu 

Neamţ – cofinanțare proiect 
- Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Tg. Neamt 

Art. 2. Se aproba revizuirea, ajustarea si reaprobarea anuala sau ori de cate ori e nevoie a programului 
multianual de investii. 
Art. 3. Directia de Contabilitate si Serviciul Investiţii din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
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. 8604/18.06.2018 
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 

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

 
 
 

  Având în vedere solicitarile existente si intentia de realizare a obiectivelor mentionate mai jos,: 
 
 

- Construire bloc locuinte sociale, str. Unirii - studiu de fezabilitate 
- Realizare retea stradala gaze naturale – studiu de fezabilitate 
- Construire bloc locuinte ANL, str. Unirii - studiu de fezabilitate 
- Eficientizare energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din oraşul Tîrgu 

Neamţ – cofinanțare proiect 
- Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Tg. Neamt 

 
 
se impune alocarea de fonduri prin Programul multianual de investitii, astfel incat sa poata fi realizata 
documentatia necesara. 

 
Datorita acestui fapt este necesara modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 87/26.04.2018, 

104/31.05.2018 si 120/31.05.2018, in sensul revizuirii programului multianual prin adaugarea 
obiectivelor si a alocarii fondurilor necesare. 

 
 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                              APROBAT, 
Serviciul Investitii si Transporturi                                                               PRIMAR, 
Nr. 8615/18.06.2018                                                                        HARPA VASILICĂ 
 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

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

 
   
Având în vedere solicitarile existente si intentia de realizare a obiectivelor mentionate mai jos,: 

 
 

- Construire bloc locuinte sociale, str. Unirii - studiu de fezabilitate 
- Realizare retea stradala gaze naturale – studiu de fezabilitate 
- Construire bloc locuinte ANL, str. Unirii - studiu de fezabilitate 
- Eficientizare energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din oraşul Tîrgu 

Neamţ – cofinanțare proiect 
- Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Tg. Neamt 
 

 
 
se impune alocarea de fonduri prin Programul multianual de investitii, astfel incat sa poata fi realizata 
documentatia necesara. 

 
Datorita acestui fapt este necesara modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 87/26.04.2018, 

104/31.05.2018 si 120/31.05.2018, in sensul revizuirii programului multianual prin adaugarea 
obiectivelor si a alocarii fondurilor necesare. 

 
Pentru obiectivul „Construire bloc locuinte sociale, str. Unirii - studiu de fezabilitate”, care se afla 

in acelasi capitol de finatare cu obiectivul „Construire bloc ANL, str. Unirii – studiu de fezabiliate”, se 
va lua din suma din suma de 25.000 lei, alocata pentru blocul ANL suma de 10.000 lei, care va fi alocata 
pentru obiectivul „Construire bloc locuinte sociale, str. Unirii - studiu de fezabilitate”.  

Valoarea estimata conform referatului nr. 8490/15.06.2018, este de 80.000,00 lei, fara TVA (80.000 
x1,19 = 95.200,00 lei). 

 
Pentru obiectivul „Realizare retea stradala gaze naturale – studiu de fezabilitate”, se va avea in 

vedere realizarea retelelor stradale pe urmatoarele strazi: 
- Cetatii (lungime aproximativa 450 ml); 
- Grivitei (lungime aproximativa 400 ml); 
- 9 Mai (lungime aproximativa 100 ml); 
- Independentei (lungime aproximativa 410 ml) 
- Fdt Zorilor(lungime aproximativa 110 ml) 
- Fdt. Eternitatii - (lungime aproximativa 2 x 150 = 300 ml) 
- Libertatii(lungime aproximativa 410 ml) 
- Fdt. Carpati(lungime aproximativa 53 ml) 



- Fdt. Ceahlau(lungime aproximativa 122 ml) 
- Fdt. Dorobanti(lungime aproximativa 160 ml) 
- Prof. Grigore Ungureanu(lungime aproximativa 365 ml) 
- Batalion, spre terenul detinut de primarie(lungime aproximativa 400 ml) 
- Crangului(lungime aproximativa 280 ml) 
- Munteni + Pariului (lungime aproximativa 890 ml)  
- Pictor Grigorescu (lungime aproximativa 100 ml) 
- Baile Oglinzi (lungime aproximativa 2000 ml) 
- Cartier Blebea – strazile Daciei, Blebei, Vanatorului, Gh. Doja, Vadului, Victoriei (lungime 

aproximativa 500 + 250 + 2700 + 850 + 900 = 5200 ml) + 2000 ml (de la postul SRM) 
- Slt Campeanu – fundaturi (lungime aproximativa 2 x 100 = 200 ml) 
- George Cosbuc (lungime aproximativa 700 ml) 
- Luncii (lungime aproximativa 400 ml) 
- 1 Decembrie 1918 – 2 fundaturi pe dreapta (lungime aproximativa 150+100 =250 ml) 
- Prundului (lungime aproximativa 3500 ml) 
- Garoafelor + Romana (lungime aproximativa 2 x170 = 340 ml) 
- Stefan cel Mare – pana la limita cu comuna Timisesti – aproximativ 3450 ml; 
- B.P. Hasdeu (lungime aproximativa 200 ml); 
- Sf. Lazar (lungime aproximativa 80 ml); 
- Mariuca (lungime aproximativa 250 ml) 

 
Total lungime extindere retea stradala gaze naturale: 23.120,00 ml. 

 

Valoarea estimata conform referatului nr. 7995/06.06.2018, este de 128.400,00 x 1,19 = 
152.800,00 lei. 

 
Primăria oraşului Tg. Neamţ a realizat proiectul “Eficientizare energetică prin reabilitarea şi 

consolidarea clădirilor rezidenţiale din Oraşul Tîrgu Neamţ”, proiect care a fost depus spre finanţare 
din fonduri structurale în cadrul Programului Operaţional Regional (P.O.R.) 2014 - 2020, - Condiţii 
specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2/7 Regiuni, Axa 
prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale. Contribuția U.A.T. Orașul 
Tîrgu Neamț este în cuantum de 208.043,74 lei, din care valoare contribuție la cheltuieli eligibile 
79.232,72 lei și valoare contribuție la cheltuieli neeligibile 128.811,02 lei; 

 
Pentru obiectivul „Extinderea si modernizarea sistemului de iluminat public din orasul Tg. 

Neamt”, se va lua din suma din suma de 40.000 lei, alocata pentru servicii de consultanță suma de 10.000 
lei, care va fi alocata pentru servicii de proiectare, suma finală fiind 70.000 lei pentru servicii de 
proiectare și 30.000 lei pentru servicii de consultanță. 

 
 
 
 
                    Director economic,                                                              Serviciul Investiţii,                                         
                  ec. Iosub Ecaterina                                                               ing. Durbacă Sorin                                                                 
 
 
                     Serviciul Juridic, 
                                                                        
 
 
 
 



ANEXA LA __________________________________ 
 

Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv Tip 
contract 

Valoare 
estimata 
(inclusiv 
TVA) 

Alocat 
2018 

Alocat 
2019 

Alocat 
2020 

Alocat 
2021 

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. 

Unirii – studiu de fezabilitate 

servicii 85.000,00 15.000,00 70.000,00   

13. Construire bloc specialisti in 
sanatate 

servicii 60.000,00 25.000 35.000,00   

14. Amenajare si modernizare lucrari 5.288.018,47 150.000 3.500.000 1.623.018,  



parcari - 10 parcari in orasul 
Tg. Neamt, judetul Neamt; 

 

(2017) 
15.000 

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. Dotare Ambulatoriu de 
specialitate din cadrul 
Spitalului “Sfantul Dimitrie”, 
oras Tg. Neamt, judetul 
Neamt; 

servicii 30.000,00 6.000,00 24.000,00   

17. Eficientizarea energetica a 
cladirilor din strada Stefan cel 
Mare, nr. 62, Corp C1-sediul 
Primariei orasului Tg. Neamt, 
Corp C2- sediul Substatiei 
Tg. Neamt, a Serviciului 
Judetean de Ambulanta, Corp 
C3 – Garaje Substatia Tg. 
Neamt 

servicii   70.000,00 
  40.000,00 
110.000,00 

20.000,00 
  7.000,00 
27.000,00 

50.000,00 
33.000,00 
83.000,00 

  

18. Servicii de consultanta in 
vederea depunerii unui 
proiect in cadrul Programului 
Operational Capital Uman 
(POCU)  

servicii 20.000,00 10.000,00 10.000,00   

19. Extinderea si modernizarea 

sistemului de iluminat public 

din orasul Tg. Neamt. 

servicii   70.000,00 

  30.000,00 

100.000,00 

8.000,00 

       0,00 

8.000,00 

62.000,00 

30.000,00 

92.000,00 

  

20. Servicii de consultant si 
proiectare in vederea 
depunerii unui proiect in 
cadrul POR 2014-2020 , Axa 
13.1 pentru îmbunătăţirea 
serviciilor sociale, 
educaţionale, culturale și 
recreative din orașul Tîrgu 
Neamț 

servicii 143.000,00 
  40.000,00 
183.000,00 

18.000,00 
  7.000,00 
25.000,00 

125.000,00 
  33.000,00 
158.000,00 

  

21. Sistematizare pe vertical in 
orasul Tg. Neamt 

lucrari 450.000,00 10.000,00 440.000,00   

22. Construire bloc locuinte 

sociale, str. Unirii - studiu de 

fezabilitate 

servicii 95.200,00 10.000,00 85.200,00   

23. Realizare retea stradala gaze 

naturale – studiu de 

fezabilitate 

servicii 152.800,00 10.000,00 142.800,00   

24. Eficientizare energetică prin 

reabilitarea şi consolidarea 

clădirilor rezidenţiale din 

oraşul Tîrgu Neamţ 

Servicii, 

lucrari 

208.043,74 5.000,00 203.043,74   

         PRIMAR,                                                                                       DIRECTOR ECONOMIC, 
HARPA VASILICĂ                                                                                ec. IOSUB ECATERINA                                      



 


