
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL UAT ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ 
Proiect 

 
Hotărâre de aprobare a documentaţiei tehnico - economice (faza DALI) şi a 

indicatorilor tehnico - economici din cadrul proiectului  
"IMBUNATATIREA SERVICIILOR SOCIALE, EDUCATIONALE, CULTURALE SI 

RECREATIVE DIN ORASUL TIRGU NEAMT" 
 

Consiliul Local al UAT Orașul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
 

 Având în vedere Ghidul Solicitantului - Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul 
POR 2014-2020 – Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de 
investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților 
defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii 
populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România;  

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. 12.971 din 

19.09.2018 şi Raportul de specialitate al Compartimentului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului 
Tg. Neamţ, înregistrat sub nr. 12.972 din 19.09.2018; 

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 şi al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ART. 1. Se aprobă proiectul: "IMBUNATATIREA SERVICIILOR SOCIALE, 
EDUCATIONALE, CULTURALE SI RECREATIVE DIN ORASUL TIRGU NEAMT", în 
vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 13 - 
Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru 
revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, 
Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România;  

ART. 2. Se aprobă documentaţia tehnico - economică (faza DALI) şi indicatorii tehnico - 
economici pentru obiectivul "IMBUNATATIREA SERVICIILOR SOCIALE, EDUCATIONALE, 
CULTURALE SI RECREATIVE DIN ORASUL TIRGU NEAMT", 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 UAT Oraș Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 

Iniţiator, 
Primar, 

Harpa Vasilică 
          Avizat legalitate, 

              Secretar, 
                 C.J. Vasiliu Maria Sofica 

 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
    NR. 12.971 DIN 19.09.2018 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 
 

La proiectul de hotărâre de aprobare a documentaţiei tehnico - economice (faza 
DALI) şi a indicatorilor tehnico - economici din cadrul proiectului  

"IMBUNATATIREA SERVICIILOR SOCIALE, EDUCATIONALE, CULTURALE SI 
RECREATIVE DIN ORASUL TIRGU NEAMT" 

 
 

  Având în vedere oportunitatea oferită de Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 2014 - 2020, - 
Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020 – Axa prioritară 13 - Sprijinirea 
regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea 
fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul 
specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România, Oraşul Tg. 
Neamţ dorește participarea la acest program prin proiectul “IMBUNATATIREA SERVICIILOR 
SOCIALE, EDUCATIONALE, CULTURALE SI RECREATIVE DIN ORASUL TIRGU 
NEAMT”. 

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la coagularea comunitatii locale prin 
imbunatatirea conditiilor de viata si sporirea incluziunii sociale pentru grupurile defavorizate si 
diminuarea saraciei facilitate de accesul nediscriminatoriu a circa 20.250 beneficiari pe an, la serviciile 
cultural-recreative ale Parcurilor Gradina publică, Unirea, Cinematograf Ozana, Cetate prin 
modernizarea acestora. 

În cadrul proiectului se vor realiza următoarele investiții: 
1. Modernizarea  a doua cladiri cu destinatia de invatamant respectiv Gradinita nr.1-Corp C2 si 

Colegiul National Stefan cel Mare - Corp C1 prin reabilitarea acestor cladiri si prin achizitionarea unor 
dotari moderne. Totodata terenul de sport al Colegiului National Stefan cel Mare va fi reabilitat in 
intregine urmand sa fie prevazut si cu nocturna. 

2.Modernizarea Parcului Unirea 
3.Modernizarea Parcului Gradina publica 
4.Modernizarea Spațiilor verzi din fața Cinematografului Ozana 
5.Modernizarea Parcului Cetate. 
 
 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                     AVIZAT, 
Comp. Dezvoltare Locală                                                                          PRIMAR, 
NR. 12.972 DIN 19.09.2018                                                                               HARPA VASILICĂ 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

 
 
 

La proiectul de hotărâre de aprobare a documentaţiei tehnico - economice (faza 
DALI) şi a indicatorilor tehnico - economici din cadrul proiectului  

"IMBUNATATIREA SERVICIILOR SOCIALE, EDUCATIONALE, 
CULTURALE SI RECREATIVE DIN ORASUL TIRGU NEAMT" 

 

 

Primăria oraşului Tg. Neamţ doreşte să realizeze proiectul “IMBUNATATIREA 
SERVICIILOR SOCIALE, EDUCATIONALE, CULTURALE SI RECREATIVE DIN ORASUL 
TIRGU NEAMT”, proiect care va fi depus spre finanţare din fonduri structurale în cadrul Programului 
Operaţional Regional (P.O.R.) 2014 - 2020, - Axa prioritară 13 - Sprijinirea regenerării orașelor mici și 
mijlocii, Prioritatea de investiții 9b: Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a 
comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectivul specific 13.1: Îmbunătăţirea calităţii 
vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România. 

 
În cadrul proiectului se vor realiza următoarele investiții, conform indicatorilor tehnico-

economici atașati: 
1. Modernizarea  a doua cladiri cu destinatia de invatamant respectiv Gradinita nr.1-Corp C2 si 

Colegiul National Stefan cel Mare - Corp C1 prin reabilitarea acestor cladiri si prin achizitionarea unor 
dotari moderne. Totodata terenul de sport al Colegiului National Stefan cel Mare va fi reabilitat in 
intregine urmand sa fie prevazut si cu nocturna. 

2.Modernizarea Parcului Unirea 
3.Modernizarea Parcului Gradina publica 
4.Modernizarea Spațiilor verzi din fața Cinematografului Ozana 
5.Modernizarea Parcului Cetate. 
 
Valoare investitie, inclusiv  TVA, este de 19,243,719.61 lei (3,683,683.50 euro) din care C+M, 

inclusiv TVA, este de 11,046,334.33 lei (2,371,730.40 euro). 
Durata de realizare a investitiei  30 luni. 
 
 
 
 

 
         Compartiment Dezvoltare Locală,                                          Serviciul Juridic, 
               Ing. Amihăilesei Daniel                                           
 
 

 
 






























