
1 
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind modificarea H.C.L. nr. 122 din 22.06.2018 privind aprobarea cererii de finanțare și a 
cheltuielilor aferente din cadrul proiectului "Eficientizare energetică prin reabilitarea şi consolidarea 

clădirilor rezidenţiale din oraşul Tîrgu Neamţ", actualizată în urma etapei de evaluare și selecție 
 

 Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
 Având în vedere apelul de proiecte nr. POR/2017/3/3.1/A/2/7 Regiuni, în cadrul Programului 

Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 3 - Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii 
scăzute de carbon; Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei energetice, a gestionării inteligente 
a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile 
publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A: Clădiri rezidenţiale;  

Având în vedere H.C.L. nr. 54 din 27.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului și a cheltuielilor ce vor fi 
effectuate în cadrul proiectului "Eficientizare energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor 
rezidenţiale din oraşul Tîrgu Neamţ" și H.C.L. nr. 122 din 22.06.2018 privind aprobarea cererii de 
finanțare și a cheltuielilor aferente din cadrul proiectului "Eficientizare energetică prin reabilitarea şi 
consolidarea clădirilor rezidenţiale din oraşul Tîrgu Neamţ", actualizată în urma etapei de evaluare și 
selecție; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;  
Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ înregistrată cu nr. 9368 

din 03.07.2018 şi Raportul de specialitate al Compartimentului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei 
oraşului Tg. Neamţ, înregistrat sub nr. 9369 din 03.07.2018; 

Luând act de avizele Comisiilor de specialitate al Consiliului Local al oraşului Tîrgu Neamţ. 
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 alin.(2) şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se modifică art. 3. la H.C.L. nr. 122 din 22.06.2018 după cum urmează: 
 
”Se aprobă contribuţia proprie în proiect a U.A.T. Oraşul Tîrgu Neamţ şi a Asociaţiei de 

proprietari, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 
40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 341.039,75 lei, reprezentând cofinanţarea 
proiectului "Eficientizare energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din oraşul 
Tîrgu Neamţ ", astfel: 

- Contribuția U.A.T. Orașul Tîrgu Neamț este în cuantum de 208.043,75 lei, din care valoare 
contribuție la cheltuieli eligibile 79.232,72 lei și valoare contribuție la cheltuieli neeligibile 
128.811,03 lei; 

- Contribuția asociației de proprietari este de 132.996 lei, din care valoare contribuție la 
cheltuieli eligibile de 103.897 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor eligibile 
aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de locuință, și valoare 
contribuție la cheltuieli neeligibile de 29.099 lei, reprezentând 25% din valoarea cheltuielilor 
neeligibile aferente C+M+E corespunzătoare apartamentelor cu destinație de locuință”. 
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Art. 2. Se modifică ART. 4. la H.C.L. nr. 54 din 27.02.2018 după cum urmează:   
”Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Oraşului Tîrgu Neamţ şi a Asociaţiilor de proprietari, 

reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 40 % din 
valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 341.039,75 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului 
"Eficientizare energetică prin reabilitarea şi consolidarea clădirilor rezidenţiale din oraşul Tîrgu Neamţ 
"”; 

Art. 3. Se modifică art. 5. la H.C.L. nr. 54 din 27.02.2018 după cum urmează: 
 
”Din suma de 341.039,75 lei, contribuţia Asociaţiei de Proprietari va fi de: 132.996 lei (eligibil si 

neeligibil) din care 76.251,09 lei reprezintă ajutor de natură socială acordat de către Oraşul Tîrgu 
Neamţ”; 

 
       Art. 4. Celelalte prevederi ale HCL nr. 54 din 27.02.2018 și HCL nr. 122 din 22.06.2018 rămân 

neschimbate; 
 
        Art.5.Compartimentul dezvoltare localã din Primãria or.Tg.Neamț va duce la ȋndeplinire 

prezenta hotãrâre. 
 

 Art. 6. Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

  
 

Nr.138 
din 04.07.2018  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Bârsan Ciprian Valeriu 

                                                           
Contrasemnează, 

                                      Secretar oraş, 
                                                                          C.j. Ţuţu Ion 

Total consilieri: 19 
Prezenţi: 15 
Pentru: 15 

 
 


