
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL UAT ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE  
DE MODIFICARE A HCL NR. 164 DIN 09.08.2018 DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A 

CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT ȘI DE APROBARE A ACORDULUI DE 
PARTENERIAT DIN CADRUL PROIECTULUI: 

" Imbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, Bacău și Neamț la servicii 
medicale de urgență" 

  
Consiliul Local al UAT Orașul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  

 
 Având în vedere: 

            - Programul Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritara 8- Dezvoltarea infrastructurii 
sanitare si sociale Prioritate de investiții 8.1-– Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte 
starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, 
culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de 
comunități. Operatiunea 8.2.B - Unități de primiri urgențe. 
            - Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte  
POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate, celor 7 regiuni de dezvoltare ale României Nord 
Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est si Centru, cod apel POR 422/8 

- HCL nr. 164 din 09.08.2018 privind aprobarea proiectului și a acordului de parteneriat; 
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. 11957 din 

29.08.2018 şi Raportul de specialitate al Compartimentului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului 
Tg. Neamţ, înregistrat sub nr. 11959 din 29.08.2018; 

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. Art .2 din HCL nr. 164/09.08.2018 se modifică după cum urmează: Se aprobă acordul 

de parteneriat în vederea implementării în comun a proiectului, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

ART. 2. Art .3 din HCL nr. 164/09.08.2018 se modifică după cum urmează: Se aprobă valoarea 
totală a proiectului: "Imbunătățirea accesului populației din județele Vaslui, Bacău și Neamț la 
servicii medicale de urgență", în cuantum de 37.845.878,17 lei  (inclusiv T.V.A.);  

ART. 3. Celelalte articole ale HCL nr. 164/09.08.2018 rămân neschimbate;  
ART. 4. Secretarul UAT Oraș Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 

hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 
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