
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL UAT ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea a documentaţia tehnico - economică (faza DALI) şi indicatorii tehnico economici 
din cadrul proiectului "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, 

modernizării și dotării Colegiului Tehnic Ion Creangă Tîrgu Neamț" 
 

Consiliul Local al Orașului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
 Având în vedere Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul 

POR 2014-2020 – Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 
10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de 
competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, 
Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare 
pe tot parcursul vieţii;  

Având în vedere 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; 

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;  
Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul UAT Orașul Tîrgu Neamţ nr. 9383 din 

03.07.2018 şi Raportul de specialitate al Compartimentului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului 
Tg. Neamţ, înregistrat sub nr. 9384 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 aprobă proiectul: "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, 

modernizării și dotării Colegiului Tehnic Ion Creangă Tîrgu Neamț ", în vederea finanţării acestuia în 
cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, și  formare, inclusiv în formare 
profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.2 Creșterea gradului de participare la 
învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii;   

Art. 2. Se aprobă documentaţia tehnico - economică (faza DALI) şi indicatorii tehnico - 
economici pentru obiectivul "Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, 
modernizării și dotării Colegiului Tehnic Ion Creangă Tîrgu Neamț ", conform anexei la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia;  

Art. 3. Se împuterniceşte Primarul Harpa Vasilică al UAT Oraşul Tîrgu Neamţ, Judeţul Neamţ, 
să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele UAT Oraşul Tîrgu Neamţ; 

Art. 4. Secretarul Orașului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
Nr.142 
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 



 


