
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

PROIECT 
 

     HOTARÂRE 
privind modificarea Hotararii de Consiliul Local nr. 231/27.10.2016 de  aprobare a ofertelor de pret 
pentru lucrarile de intetinere executate de catre SC Centrul de Intretinere Urbana SRL in orasul Tg. 

Neamt 
     
              
            Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 
 Având în vedere prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice si a 
Legii nr. 31 din 1990 privind societatile comerciale; 

Tinand cont de adresa nr. 418/21.06.2018, cu centralizatorul „Metodologie intocmire 
recapitulatie devize-2018” (nr. 8822/21.06.2018), transmise de catre SC Centrul de Intretinere 
Urbana SRL Tg. Neamt; 
            Luând act de expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi raportul de 
specialitate nr. 8933/22.06.2018 al Serviciului Investiţii si Transporturi 

În temeiul art.36 alin.(2), lit. ”a”, ale art. 45, alin (1) 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 oferta de pret pentru manopera ponderata, conform centralizatorului anexat; 
 
Art. 2. Prevederile anexei nr.7 la H.C.L nr.231/27.10.2016, cu privire la „manopera ponderata” se 
abroga, precum si cele stabilite prin H.C.L nr.32/16.02.2018; 
 
Art. 3. Directia Contabilitate si Serviciul Investiţii si Transporturi din cadrul Primăriei oraşului 
Tîrgu Neamţ, precum si SC Centrul de Intretinere Urbana SRL, vor 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. 8933/22.06.2018 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea Hotararii de Consiliul Local nr. 231/27.10.2016 de  aprobare a 
ofertelor de pret pentru lucrarile de intetinere executate de catre SC Centrul de 

Intretinere Urbana SRL in orasul Tg. Neamt 
 
 
 
 

 Având în vedere prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile 

publice si a Legii nr. 31 din 1990 privind societatile comerciale; 

Tinand cont de adresa nr. 418/21.06.2018, cu centralizatorul „Metodologie 

intocmire recapitulatie devize-2018” (nr. 8822/21.06.2018), transmise de catre SC 

Centrul de Intretinere Urbana SRL Tg. Neamt prin care se solicita aprobarea 

ofertelor de pret pentru manopera ponderata de la 11,54 lei/ora (aprobata prin 

H.C.L nr.32/16.02.2018) la 14,30 lei/ora, este necesara inaintarea propunerii catre  

Consiliul Local, in vederea analizarii si aprobarii acestei valori. 

 
 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                             AVIZAT, 
                                                                                                                PRIMAR, 
    NR. 8933/22.06.2018                                                                                 HARPA VASILICĂ 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea Hotararii de Consiliul Local nr. 231/27.10.2016 de  aprobare a ofertelor de pret 
pentru lucrarile de intetinere executate de catre SC Centrul de Intretinere Urbana SRL in orasul Tg. 

Neamt 
 

 Având în vedere: 

• prevederile Legii nr. 98 din 19 mai 2016 privind achizitiile publice si a Legii 

nr. 31 din 1990 privind societatile comerciale; 

• transferarea contributiilor platite catre stat de la angajator la angajat si tinand 

cont de adresa nr. 418/21.06.2018, cu centralizatorul intocmit pentru primele cinci 

luni ale anului 2018-„valoare manopera” (nr. 8822/21.06.2018), transmisa de catre 

SC Centrul de Intretinere Urbana SRL Tg. Neamt prin care se solicita aprobarea 

ofertelor de pret pentru manopera ponderata de la 11,54 lei/ora (aprobata prin H.C.L 

nr.32/16.02.2018) la 14,30 lei/ora; 

• la acest procent se adauga coeficientul de 2,25%, reprezentand contributia 

asiguratorie de munca (CAM), care se aplica la total manopera deviz si va figura in 

recapitulatia de inchidere a devizului. 

Avand in vedere cele mentionate,  vă supun spre analiză şi aprobare proiectul 

de hotărâre privind modificarea Hotararii de Consiliul Local nr. 231/27.10.2016 de  

aprobare a ofertelor de pret pentru lucrarile de intetinere executate de catre SC 

Centrul de Intretinere Urbana SRL in orasul Tg. Neamt, respectiv aprobarea 

manoperei deviz in recapitulatiile pentru intocmirea devizelor numita „manopera 

ponderata” de la 11,54 lei/ora la 14,30 lei/ora. 

 

Prenume, nume                           Functia ocupata                                                                              Semnatura         Data 

ec.Iosub Ecaterina Director executiv, 
Directia Buget Contabilitate, RU si dezvoltare locala 

 22.06.2018 

Durbaca Sorin Sef Serviciu, 
Serviciul Investitii, achizitii 

 22.06.2018 

Carmen Tanasa Director executiv adj. 
Directia Buget-Contabilitate, RU si dezvoltare locala 

 22.06.2018 

  
Serviciul Juridic 

 22.06.2018 

 






