
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

     HOTĂRÂRE 
privind revizuirea programului multianual de investiţii  

precum şi a graficului de esalonare financiara 
 
            Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 

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

- Legea nr.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.7680/30.05.2018, înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 
şi raportul de specialitate nr.7682/30.05.2018 al Direcţia Buget-Prognoze şi Contabilitate şi al 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; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă revizuirea programului multianual de investiţii, conform Anexei, în vederea realizării unor 
lucrări de investiţii/modernizare/reabilitare, servicii, documentaţii de proiectare şi consultanţă, prin 
adaugarea urmatoarelor obiective de investiţii cu finanţare conform Fişelor obiectivelor de investiţii, anexe  
la prezenta: 

- Dotare Ambulatoriu de specialitate din cadrul Spitalului “Sfântul Dimitrie”, oraşul Tîrgu Neamţ, 
judeţul Neamţ; 

- Eficientizarea energetică a clădirilor din strada Ştefan cel Mare, nr.62, Corp C1 - sediul 
Primăriei oraşului Tîrgu Neamt, Corp C2- sediul Substaţiei Tîrgu Neamţ, a Serviciului Judeţean 
de Ambulanţă, Corp C3 – Garaje Substaţia Tîrgu Neamţ; 

- Servicii de consultanţă în vederea depunerii unui proiect în cadrul Programului Operaţional 
Capital Uman (POCU); 

- Servicii de consultantă şi proiectare în vederea depunerii unui proiect n cadrul POR 2014-2020, 
Axa 13.1 pentru îmbunătăţirea serviciilor sociale, educaţionale, culturale și recreative din orașul 
Tîrgu Neamţ 

- Extinderea şi modernizarea sistemului de iluminat public din oraşul Tîrgu Neamţ. 
Art. 2. Se aproba revizuirea, ajustarea şi reaprobarea anuală sau ori de cate ori e nevoie a programului 
multianual de investiţii. 
Art. 3. Directia de Contabilitate şi 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. 
 
Nr.120   
din 31.05.2018  

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Acsintoae Ana 

                                                                                                                                
Contrasemnează, 

                                       Secretar oraş, 
                                                                           C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 19  
Prezenţi: 19 
Pentru: 19 


