
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

 
PROIECT 

HOTARÂRE 
 

privind aprobarea devizului general actualizat in preturi ianuarie 2019,  pentru obiectivul de investitii 

„Blocuri de locuinte sociale  (80 apartamente), Tg.Neamt, judetul Neamt” 

                      
           Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
            În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală, Ordinul nr. 1851/2013 al MDRAP pentru aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013, Ordinului nr. 919 din 12 iunie 
2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor OUG nr. 28/2013, aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013;  
            Luând act de expunerea de motive nr. 986/22.01.2019, înaintată de Primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ şi raportul de specialitate comun nr. 987/22.01.2019 al Serviciului Investiţii şi al Directiei Buget-
Contabilitate, Resurse Umane si Dezvoltare Locala; 

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

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art. 1. Pentru obiectivul de investiţi  „Blocuri de locuinte sociale  (80 apartamente), Tg.Neamt, 

judetul Neamt”, se aproba valoarea actualizată in preturi ianuarie 2019 de 19.736.653,47 lei (inclusiv 
TVA), din care constructii-montaj 17.289.208,58 lei (inclusiv TVA), conform devizului general 
actualizat anexat, parte integranta a prezentei, din care: 

- Cofinantare din bugetul local 3.531.687,16 lei, inclusiv TVA; 
- Finantare de la bugetul de stat: 16.204.966,30 lei, inclusiv TVA.  

   Art. 2 Serviciul Investiţii şi Directia Buget-Contabilitate, Resurse Umane si Dezvoltare Locala 
din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 
hotărâri. 

Art. 3 Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie publică locală. 
 
 
 

Iniţiator, 
Primarul oraşului Tîrgu Neamţ 

Harpa Vasilică 
 
 
 

          Avizat legalitate, 
              Secretar, 

                 jr. Sabin Isabela 
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Oras Targu-Neamt                                                                                                           APROB, 
Serviciul Investitii                                                                                                           PRIMAR, 
Nr. 987 din  22.01.2019                                                                                        HARPA VASILICĂ 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 
 
 

la proiectul de hotarare privind aprobarea devizului general actualizat in preturi ianuarie 2019,  

pentru obiectivul de investitii „Blocuri de locuinte sociale  (80 apartamente), Tg.Neamt, judetul 

Neamt” 

  

 

  Avand in vedere solicitarea MDRAP transmisa pe email in data de 21.01.2019, va supunem spre 
analiza si aprobare devizul general actualizat in preturi ianuarie 2019, precum si  valorea actualizata 
a cofinantarii din bugetul local. 
 
 

Valoare totala Deviz general 
actualizat 

(inclusiv TVA) 
Valoare investitie, din 

care: 
19.736.653,47 

- buget de stat 16.204.966,30 
- buget local (valoare 
cofinantare din buget 

local) 
 

3.531.687,16 

 
  Mentionam ca documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii, nota conceptuala si 
tema de proiectare au fost aprobate prin HCL nr. 256/21.11.2018. 
 
 

 

 

          Director executiv,             Sef Serviciul Investitii,           Compartiment Dezvoltare Locala             

        ec. Iosub Ecaterina               ing. Durbaca Sorin                      ing. Amihailesei Daniel 

 

                                                                                                         Avizat, 

                                                                                                         Serviciul Juridic, 
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Oras Targu-Neamt                                                    
                                                                          
Nr. 986  din  22.01.2019                                            

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

la proiectul de hotarare privind privind aprobarea devizului general actualizat in preturi ianuarie 

2019,  pentru obiectivul de investitii „Blocuri de locuinte sociale  (80 apartamente), Tg.Neamt, 

judetul Neamt” 

 

 

 
 
 

Avand in vedere solicitarea MDRAP transmisa pe email in data de 21.01.2019, este necesara 
aprobarea devizului general actualizat in preturi ianuarie 2019 precum si valorea cofinantarii de la 
bugetul local. 

 
 

              
 
 
 

PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 

 










