
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL UAT ORAŞUL TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE  
DE APROBARE A STUDIULUI DE OPORTUNITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITIE: 

"Dotarea Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamț", 
 

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 si sociale care contribuie 
la dezvoltarea la nivel naţional, regional si local, reducând inegalităţile în ceea ce priveste starea de 
sănătate si 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. 

- Ghidul Solicitantului - Conditii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte  
P.O.R/2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni-cod apel POR/266/8 
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. 14.388 din 
16.10.2018 si Raportul de specialitate al Compartimentului Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei orasului Tg. 
Neamţ, înregistrat sub nr. 14.389 din 16.10.2018; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si 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 si al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată 

HOTĂRĂŞTE: 
ART. 1. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru proiectul "Dotarea Ambulatoriului de 

specialitate din cadrul Spitalului Sfântul Dimitrie Tîrgu Neamt", conform anexei la prezenta hotărâre, 
parte componentă a acesteia; 

ART. 2. Se împuterniceşte domnul Harpa Vasilică - Primarul UAT Oraşul Tîrgu Neamţ, 
Judeţul Neamţ, să semneze în numele și pentru U.A.T. Orașul Tîrgu Neamț toate actele necesare depunerii 
și implementării proiectului; 

ART. 3. Secretarul UAT Oraș Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

Nr. 217 
din 17.10.2018  
 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier local, Ciorsac Elena 

                                                                                                    
Contrasemnează, 

                                               Secretar oraş,  
                                    C.j. Sabin Isabela 

 



 
 

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI, 
DUPĂ SEMNĂTURA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARIATULUI ORAŞULUI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI NR…. 

Nr. 
crt. OPERAŢIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 
0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii 17.10.2018  
2 Comunicarea către prefectul judeţului1+4)   
3 Aducerea la cunoştinţă publică2+3+5)   
4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)   
5 Hotărârea devine obligatorie şi produce efecte3)   

Extrase din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
 

1)art 48 alin. (2) “Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului şi prefectului 
de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării”; 
2)art. 49 alin.(2): “Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se va face în termen de 5 zile de la 
data comunicării oficiale către prefect”; 
3) art. 49 alin (1): “Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă 
publică, iar cele individuale, de la data comunicării”; 
4) art. 112 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu:… 
    b) prefectului judeţului.” 
5) art. 115 alin (6): “Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
unităţii administrativ-teritoriale.” 

 

CARTUŞ CARE SE COMPLETEAZĂ ANTERIOR ATESTĂRII AUTENTICITĂŢII HOTĂRÂRII, SUB…* 

 
PROCEDURA DE VOT 
UTILIZATĂ:  

 DESCHIS  SECRET 
 

         
 
prin ridicarea mâinii                              
 

 
prin apel nominal            

Hotărâre cu caracter normativ             DA/NU    Hotărâre cu caracter individual      DA/NU   
0.a. 

Hotărâre care se 
adoptă cu votul: 

a două treimi din numărul consilierilor locali în funcţie DA/NU   Se înscriu 
numărul de 
voturi determinat 
potrivit 
majorităţii 
necesare: 

 
0.b. majorităţii consilierilor locali în funcţie                           DA/NU    

0.c. majorităţii consilierilor locali prezenţi                             DA/NU   
 

1. Numărul consilierilor locali potrivit legii 19 
2. Numărul consilierilor locali în funcţie (rând 2≤ rând 1 şi rând 2 = rând 5+6+7+8+9+10 ) 19 
3. Numărul minim al consilierilor locali prezenţi la şedinţă pentru ca aceasta să se defăşoare legal (rând 2 ≤ rând 4) 10 
4. Numărul consilierilor locali prezenţi la şedinţă (rând 4 ≥ rând 3 şi rând 4 = rând 5+6+7+10) 12 
5. Numărul voturilor „PENTRU” (rând 5 ≤ rând 0) 12 
6. Numărul voturilor „CONTRA” (rând 6 ≤ rând 0) Voturile „ABŢINERE” se contabilizează la voturile „CONTRA”  
7. Numărul voturilor „ABŢINERE” (rând 7 ≤ rând 0)  
8. Numărul consilierilor locali absenţi motivat 7 
9. Numărul consilierilor locali absenţi nemotivat  

10. Numărul consilierilor locali care nu pot lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârii deoarece, fie personal, fie prin 
soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, au un interes patrimonial în problema supusă dezbaterii 
consiliului local, respectiv:                                                                                                                                              

0 

 NU ESTE CAZUL 
NOTA: 1. În numărul consilierilor locali este inclus şi viceprimarul oraşului, după cum numărul voturilor cuprinde şi votul acestuia. 
               2. dacă la rândul 10 nu este nici un consilier local în această situaţie se trece „zero” iar pe rândul corespunzător nominalizării 
consilierilor locali respectivi, se menţionează „nu este cazul”.  
 * Semnătura secretarului oraşului sau, numai în lipsa acestuia, a persoanei din aparatul de 
specialitate al primarului oraşului căruia i s-a stabilit ca atribuţie efectuarea acestor proceduri 

               

 

 

X     


