
 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAM 

 
PROIECT 
 

     HOTARÂRE 
privind revizuirea programului multianual de investitii  

precum si a graficului de esalonare financiara 
     
            Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere: 

- Legea 500/2002 privind finanţele publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Art. 1. Alin. (2), art. 3, art. 4 , art. 5 alin (2) din 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;  

            Luând act de expunerea de motive nr. 16314/19.11.2018, înaintată de Primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ şi raportul de specialitate nr. 16315/ 19.11.2018 al Directia Buget-Prognoze si Contabilitate si a 
Serviciului  Investiţii si Transporturi 

În temeiul art.36 alin.(2), lit. ”b”, alin (4), lit. ”d”, ale art. 45, alin (2) şi art. 115, alin.1, lit. b)  din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
 

HOTARASTE : 
 
 

Art. 1. Se aprobă  revizuirea programului multianual de investii, conform Anexei, in vederea realizarii 
unor lucrari/servicii/consultanta, prin adaugarea de fonduri conform Anexei  la prezenta, pentru  
urmatoarelor obiective: 

- Reparatii asfaltice strazi oras Tg. Neamt – lucrari 

- Strand oras Tg. Neamt – servicii 

- Incarcare, transport si depozitare la depozitul conform Girov – servicii 

- Consultanta financiara – servicii 

 
Art. 2. Se aproba revizuirea, ajustarea si reaprobarea anuala sau ori de cate ori e nevoie a programului 
multianual de investii. 
 
Art. 3. Directia de Contabilitate si Serviciul Investiţii din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va 
asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
Art. 4. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
 
Initiator, 
 
Primar 

       Harpa Vasilică                Avizat legalitate,  
                              Secretar , 

          jr. Sabin Isabela 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                                

                   - PRIMAR - 

          Nr. 16314/ 19.11.2018 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 

privind revizuirea programului multianual de investitii 

precum si a graficului de esalonare financiara  

 

  Avand in vedere starea imbracamintii asfaltice de pe strazile din orasul Tg. Neamt si 
intentia de realizare a obiectivului „Reparatii asfaltice strazi oras Tg. Neamt”, se impune 
alocarea de fonduri prin Programul multianual de investitii, astfel incat sa poata fi realizate 
lucrarile necesare. 

Fondurile in valoare totala de 400.000,00 lei urmeaza a fi alocate pana la data 
31.12.2020. 

Totodata se vor aloca fonduri pentru urmatoarele prestari de servicii: 

- Strand oras Tg. Neamt – servicii, valoare 143.593,73 lei, pentru realizare SF si 
documentatii obtinere avize; 

- Incarcare, transport si depozitare la depozitul conform Girov – servicii, valoare 
300.000,00 lei pentru realizarea serviciilor conform referatului nr. 
16260/16.11.2018 

- Consultanta financiara – servicii, valoare 142.800,00 lei pentru realizarea serviciilor 
conform referatului nr. 162750/19.11.2018. 
 

 

 

 

PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ                    APROBAT,                                                     

Serviciul Investitii si Transporturi                                               PRIMAR, 

Nr. 16315/19.11.2018                                                           HARPA VASILICĂ 

 
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind revizuirea programului multianual de investitii 

precum si a graficului de esalonare financiara  

     

Avand in vedere starea imbracamintii asfaltice de pe strazile din orasul Tg. Neamt si 
intentia de realizare a obiectivului „Reparatii asfaltice strazi oras Tg. Neamt”, se impune 
alocarea de fonduri prin Programul multianual de investitii, astfel incat sa poata fi realizate 
lucrarile necesare: 

- imbracamintea asfaltica prezinta fisuri si degradari pe majoritatea strazilor, existand 

pericolul ca in urma anotimpului friguros acestea sa se accentueze; 

- in prezent, exista degradari ale imbracamintii asfaltice (gropi de o importanta mai 

mica), care daca nu sunt tratate la timp se vor extinde; 

- in urma asfaltarii realizate de catre DRDP Iasi pe DN 15 B (str. Stefan cel Mare 

(partial) si Mihai Eminescu), acestia nu au tratat si intersectiile cu strazile interioare, 

ramanad praguri care afecteaza circulatia; 

Fondurile in valoare totala de 400.000,00 lei urmeaza a fi alocate pana la data 
31.12.2020, respectiv 200.000,00 lei in anul 2019 si 200.000,00 lei in anul 2020. 

Totodata se vor aloca fonduri pentru urmatoarele prestari de servicii: 

- Strand oras Tg. Neamt – servicii, valoare 143.593,73 lei, pentru realizare SF si 
documentatii obtinere avize; 

- Incarcare, transport si depozitare la depozitul conform Girov – servicii, valoare 
300.000,00 lei pentru realizarea serviciilor conform referatului nr. 
16260/16.11.2018 

- Consultanta financiara – servicii, valoare 142.800,00 lei pentru realizarea serviciilor 
conform referatului nr. 162750/19.11.2018. 

 



 

                    Director economic,                                               Serviciul Investiţii,                                                               

                  ec. Iosub Ecaterina                                                 ing. Durbacă Sorin                                                                   

 

                     Sef Serviciul juridic, 

                        jr. Iftode Oana  

                                                                 



 
 
ANEXA LA __________________________________ 
 
 
 
 

Nr. 
crt. 

Denumire obiectiv Tip 
contract 

Valoare 
estimata 
(inclusiv 
TVA) 

Alocat 
2018 

Alocat 
2019 

Alocat 
2020 

Alocat 
2021 

1. Recompartimentare 
apartament str. Radu 
Teoharie, bloc D3, scara C, 
parter, apartament 33 

lucrare 110.066,00 500 109.566,00 
 

  

2. Reabilitare si modernizare 
Cinematograf Ozana, oras Tg. 
Neamt 

servicii 107.100,00 34.000 73.100,00   

3. Infiintarea de intreprinderi 
sociale, inclusiv de 
intreprinderi sociale de 
insertie 

servicii 64.260,00 500 63.760,00   

4. Reabilitare Pavilion central si 
dotare Spital Orasenesc 
„Sfantul Dimitrie”, oras Tg. 
Neamt, judetul Neamt 

servicii 142.800,00 25.000 117.800,00   

5. Imbunatatirea infrastructurii 
educationale in vederea 
extinderii, reabilitarii, 
modernizarii si dotarii 
Liceului „Vasile Conta”, oras 
Tg. Neamt 

servicii 95.200,00 
45.220,00 
140.420,00 

14.000 126.420,00   

6. Imbunatatirea infrastructurii 
educationale in vederea 
reabilitarii, modernizarii si 
dotarii Scolii Domnesti 
„Grigore Ghica-Voda 

servicii 77.350,00 
45.220,00 
122.570,00 

13.000 109.570,00   

7. Imbunatatirea infrastructurii 
educationale in vederea 
reabilitarii, modernizarii si 
dotarii Colegiului Tehnic 
„Ion Creanga”, oras Tg. 
Neamt 

servicii 77.350,00 
45.220,00 
122.570,00 

13.000 109.570,00   

8. Supraveghere video stradala, 
oras Tg. Neamt 

servicii 
lucrare 

277.000,00 500 276.500,00   

9. Extindere sistem (retea) de 
canalizare, oras Tg. Neamt 

servicii 30.800,00 1.000 29.800,00   

10. Construire bloc ANL, str. 
Unirii – studiu de fezabilitate 

servicii 85.000,00 15.000,00 70.000,00   

11. Construire bloc specialisti in 
sanatate 

servicii 60.000,00 25.000 35.000,00   

12. Amenajare si modernizare 
parcari - 10 parcari in orasul 
Tg. Neamt, judetul Neamt; 

lucrari 5.288.018,47 150.000 
(2017) 
15.000 

3.500.000 1.623.018,
47 

 



 
13. Lucrari de investitii si 

arhitectura la Scoala 
Gimnaziala “Ion Creanga” 
Humulesti, oras Tg. Neamt 
 

lucrari 331.121,78 58.739,52 
(2017) 
90.000 

182.382,26   

14. Dotare Ambulatoriu de 
specialitate din cadrul 
Spitalului “Sfantul Dimitrie”, 
oras Tg. Neamt, judetul 
Neamt; 

servicii 30.000,00 6.000,00 24.000,00   

15. Eficientizarea energetica a 
cladirilor din strada Stefan cel 
Mare, nr. 62, Corp C1-sediul 
Primariei orasului Tg. Neamt, 
Corp C2- sediul Substatiei 
Tg. Neamt, a Serviciului 
Judetean de Ambulanta, Corp 
C3 – Garaje Substatia Tg. 
Neamt 

servicii   70.000,00 
  40.000,00 
110.000,00 

20.000,00 
  7.000,00 
27.000,00 

50.000,00 
33.000,00 
83.000,00 

  

16. Extinderea si modernizarea 
sistemului de iluminat public 
din orasul Tg. Neamt. 

servicii   60.000,00 
  40.000,00 
100.000,00 

8.000,00 
       0,00 
8.000,00 

52.000,00 
40.000,00 
92.000,00 

  

17. Servicii de consultant si 
proiectare in vederea 
depunerii unui proiect in 
cadrul POR 2014-2020 , Axa 
13.1 pentru îmbunătăţirea 
serviciilor sociale, 
educaţionale, culturale și 
recreative din orașul Tîrgu 
Neamț 

servicii 143.000,00 
  40.000,00 
183.000,00 

18.000,00 
  7.000,00 
25.000,00 

125.000,00 
  33.000,00 
158.000,00 

  

18. Sistematizare pe vertical in 
orasul Tg. Neamt 

lucrari 450.000,00 10.000,00 440.000,00   

19. Construire bloc locuinte 
sociale, str. Unirii - studiu de 
fezabilitate 

servicii 95.200,00 10.000,00 85.200,00   

20. Realizare retea stradala gaze 
naturale – studiu de 
fezabilitate 

servicii 152.800,00 10.000,00 142.800,00   

21. Eficientizare energetică prin 
reabilitarea şi consolidarea 
clădirilor rezidenţiale din 
oraşul Tîrgu Neamţ 

Servicii 208.043,74 10.000,00 198.043,74   

22. Modernizare strazi Tirgu 

Neamt – etapa aIIa 

Servicii 50.000,00 25.000,00 25.000,00   

23. Revizuire si actualizare a 

Registrului actual Spatii 

verzi 

Servicii 130.900,00 5.000,00 125.900,00   

24. Extindere si reabilitare 

Biblioteca oras Targu 

Neamt, str.Stefan cel Mare, 

nr.60, judetul Neamt   

Servicii 107.100,00 18.000,00 89.100,00   

25. Construire infrastructura de Servicii 
consultanta 

104.958,00 40.460,00 64.498,00   



agreement – POR 7.1 

26. Reparatii asfaltice, oras Tg. 

Neamt 

Lucrari 400.000,00 1.000,00 200.000,00 199.000,00  

27. Strand oras Tg. Neamt Servicii 143.593,73 1.000,00 142.593,73   
28. Incarcare, transport si 

depozitare la depozitul 

conform Girov 

Servicii 300.000,00 10.000,00 290.000,00   

29. Consultanta financiara Servicii 142.800,00 1.000,00 141.800,00   
 
 
 
         PRIMAR,                              DIRECTOR ECONOMIC,           SEF SERVICIU INVESTITII 
HARPA VASILICĂ                     ec. IOSUB ECATERINA                  DURBACA SORIN                                       


