
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL UAT ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ 
 
Proiect 

 
Hotărâre de aprobare a documentației tehnico – economice (faza DALI) și a 

indicatorilor tehnico-economici, a proiectului și a cheltuielilor ce vor fi efectuate în 
cadrul proiectului: 

"MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN 
ORAȘUL TG. NEAMȚ" 

 
Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,  
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public 

Cod apel: POR/300/3/1 pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate, titlu apel: 
POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni 

 
Consiliul Local al UAT Orașul Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  

 
 Având în vedere: 

- Programul Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o 
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – 
Iluminat public. 

- Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte  
POR/300/3/1pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate, titlu apel: POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni 

- 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. 14376 din 

16.10.2018 şi Raportul de specialitate al Compartimentului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei oraşului 
Tg. Neamţ, înregistrat sub nr. 14378 din 16.10.2018; 

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: ”MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT 

PUBLIC IN ORAŞUL TG. NEAMŢ” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional 
Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operatiunea C, apelul de proiecte nr. 
POR/2018/3/3.1/C/1/7 regiuni;  

ART. 2. Se aprobă documentaţia tehnico - economică (faza DALI) şi indicatorii tehnico - 
economici pentru obiectivul "MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT 



PUBLIC IN ORAŞUL TG. NEAMŢ", conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a 
acesteia;  

ART. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului: "MODERNIZARE ŞI EXTINDERE 
SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN ORAŞUL TG. NEAMŢ", în cuantum de <4,221,864.23> lei 
(inclusiv T.V.A.);  

ART. 4. Se aprobă contribuţia proprie în proiect a UAT Oraşul Tîrgu Neamţ, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2 % din valoarea eligibilă a 
proiectului, în cuantum de <84,437.32> lei, reprezentând cofinanţarea proiectului "MODERNIZARE 
ŞI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN ORAŞUL TG. NEAMŢ";  

ART. 5. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
"MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN ORAŞUL TG. 
NEAMŢ", pentru implementarea proiectului în condiţii optime, se vor asigura din bugetul local al UAT 
Oraşul Tîrgu Neamţ;  

ART. 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile 
rambursării / decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;  

ART. 8. Se împuterniceşte domnul Harpa Vasilică - Primarul UAT Oraşul Tîrgu Neamţ, 
Judeţul Neamţ, să semneze în numele și pentru U.A.T. Orașul Tîrgu Neamț acordul de parteneriat și 
toate actele necesare depunerii și implementării proiectului; 

ART. 9. 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. Sabin Isabela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
    NR. 14376 DIN 16.10.2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

La proiectul de hotărâre de aprobare a documentației tehnico – economice (faza 
DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului și a cheltuielilor ce vor fi 

efectuate în cadrul proiectului: 
"MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN 

ORAȘUL TG. NEAMȚ" 

 
Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon,  
Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în 

sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public 

Cod apel: POR/300/3/1 pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate, titlu apel: 
POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni 

 
Având în vedere:  
- Programul Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – 
Iluminat public. 

- Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte  
POR/300/3/1pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate, titlu apel: POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni 

- 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; 

- Perioada in care pot fi depuse cererile de finantare 18.02.2018-18.10.2018. 
- Prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare  
 
Orașul Tg. Neamț a elaborat proiectul "MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE 

ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL TG. NEAMȚ". 
 Obiectivul general al proiectului il reprezinta modernizarea si extinderea sistemului de iluminat 

public cu scopul imbunatatirii eficientei energetice in Orasul Tg. Neamt, judetul Neamt. Prin 
realizarea obiectivului general al proiectului se doreste reducerea impactului nociv produs asupra 
mediului, pe care iluminatul public il are ca efect secundar. Prin implementarea proiectului se 
intentioneaza obtinerea unui sistem de iluminat mult mai eficient si eficace, ce ar implica o durata de 
utilizare mult mai mare a corpurilor de iluminat, costuri mult mai mici pentru consumul de energie si 
mentenanta, dar si reducerea poluarii asupra mediului inconjurator. 

 
Valoarea totală a proiectului este de <4,221,864.23> lei (inclusiv T.V.A.). 

 
PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 

 
 
 



 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                     AVIZAT, 
Comp. Dezvoltare Locală                                                                          PRIMAR, 
NR. 14378 DIN 16.10.2018                                                                            HARPA VASILICĂ 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 

La proiectul de hotărâre de aprobare a documentației tehnico – economice (faza 
DALI) și a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului și a cheltuielilor ce vor fi 

efectuate în cadrul proiectului: 
"MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN 

ORAȘUL TG. NEAMȚ" 
 

Având în vedere:  
- Programul Operațional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței 

energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 

infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – 
Iluminat public. 

- Ghidul Solicitantului - Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte  
POR/300/3/1pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate, titlu apel: POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni 

- 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; 

- Perioada in care pot fi depuse cererile de finantare 18.02.2018-18.10.2018. 
- Prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare  
 
Orașul Tg. Neamț a elaborat proiectul "MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE 

ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL TG. NEAMȚ". 
 
 Obiectivul general al proiectului il reprezinta modernizarea si extinderea sistemului de iluminat 

public cu scopul imbunatatirii eficientei energetice in Orasul Tg. Neamt, judetul Neamt. Prin 
realizarea obiectivului general al proiectului se doreste reducerea impactului nociv produs asupra 
mediului, pe care iluminatul public il are ca efect secundar. Prin implementarea proiectului se 
intentioneaza obtinerea unui sistem de iluminat mult mai eficient si eficace, ce ar implica o durata de 
utilizare mult mai mare a corpurilor de iluminat, costuri mult mai mici pentru consumul de energie si 
mentenanta, dar si reducerea poluarii asupra mediului inconjurator. 

În cadrul proiectului este prevazută extinderea și modernizare sistemului de iluminat public de pe 
următoarele străzi: Vetereni, Ion Roată, Baile Oglinzi, Daciei, Vanatorului, Blebei, Vadului, Gheorghe 
Doja, Victoriei, Ștefan cel Mare (de la Biserica Adormirea Maicii Domnului pana la Biserica Sf. 
Nicolae), Castanilor. 

Valoarea totală a proiectului este de <4,221,864.23> lei (inclusiv T.V.A.). 
 

 
 

         Compartiment Dezvoltare Locală,                                           Serviciul Juridic, 
                 Ing. Amihăilesei Daniel                                                   
 

 
 



 
 
 

JUDEŢUL NEAMŢ, ORAŞ TÎRGU-NEAMŢ, STR. ŞTEFAN CEL MARE, NR. 62 
TEL: 0233/790245;  FAX: 0233/790508; 

e-mail: programe@primariatgneamt.ro  ; www.primariatarguneamt.ro 
 
 Compartiment Dezvoltare Locală                                                                                SE APROBA 
NR. ............  DIN  ................                                                                      PRIMAR, 
              HARPA VASILICĂ 
        

REFERAT 
 

 

 Primăria orașului Tg. Neamț a inițiat proiectele: 
1. "MODERNIZARE ȘI EXTINDERE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN 

ORAȘUL TG. NEAMȚ" , proiect care se va depune spre finanțare în cadrul POR 2014-
2020 – Axa prioritară 3 - Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de 
carbon, Prioritatea de investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 

inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile 

publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat 

public. 
 
Termenul limită de depunere al acestui proiect este data de 18.10.2018, iar HCL privind 

aprobarea indicatorilor tehnico economici ai proiectului este un document obligatoriu care trebuie 
depus în cadrul proiectului. 
 

 

2. " Dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Sfântul Dimitrie 
Tîrgu Neamț " , proiect care se va depune spre finanțare în cadrul POR 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 8.1.A- Ambulatorii. 

 
Termenul limită de depunere al acestui proiect este data de 21.10.2018, iar HCL privind 

aprobarea studiului de fundamentare al proiectului este un document obligatoriu care trebuie depus 
în cadrul proiectului. 

 
Avân în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să analizați și să dispuneți întrunirea Consiliului 

local al orașului Tg. Neamț, într-o ședință de îndată, pentru a se putea depune proiectele în termenul 
prevăzut în ghid. 

 
  
       

Comp. Dezvoltare Locală, 
Ing. Amihăilesei Daniel 

 
 






























































































