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PROIECT 
 

HOTARÂRE 
 

privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica 

pentru obiectivul de investitii”Reabilitare corp principal si dotare cu echipament si mobilier – 

Colegiul National „Stefan cel Mare”, oraşul Tîrgu Neamţ, 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. 8447/10.06.2019 înaintată de Primarul oraşului Tîrgu 
Neamţ şi raportul de specialitate nr. 8448/10.06.2019 al Serviciului Investiţii şi al Directiei Buget, 
Financiar, Contabilitate; 

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 Se aprobă devizul general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica pentru 
obiectivul de investitii ”Reabilitare corp principal si dotare cu echipament si mobilier – Colegiul 

National „Stefan cel Mare”, oraş Targu Neamţ, judetul Neamt”, cu o valoare totala de 2.531.465,32 lei 
(inclusiv TVA), din care: 



 
 

- Total buget de stat: 2.427.185,00 lei; 
- Total buget local:: 104.280,32 lei. 

Art. 2 Serviciul Investiţii si Directiei Buget, Financiar, Contabilitate 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. 
 

 
 

 

 

 

 

Nr. Crt. FUNCŢIA NUMELE ŞI PRENUMELE DATA SEMNĂTURA 
1. Iniţiator: Primarul oraşului 

Târgu-Neamţ 
Vasilică Harpa   

2. Întocmit, 
Şef Serviciu Investitii 

 
Director economic  

 
Ing. Durbaca Sorin  
 
Ec. Ecaterina Iosub 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica 

pentru obiectivul de investitii”Reabilitare corp principal si dotare cu echipament si mobilier – 

Colegiul National „Stefan cel Mare”, oraşul Tîrgu Neamţ, judetul Neamt” 

 
 

   

 

   
  Obiectivul de investitii ”Reabilitare corp principal si dotare cu echipament si mobilier – 

Colegiul National „Stefan cel Mare”, oraşul Tîrgu Neamţ, judetul Neamt”, urmeaza a fi realizat 

in baza Contractului de finantare nr. 36/17.04.2018 (numar  MDRAP 2894/05.04.2018), pentru 

Programul national de dezvoltare locala, subprogramul „Regenerare urbana a municipiiilor si 

oraselor, domeniul realizare/extindere/reabilitare/modrnizare/dotare a unitatilor de invatamant 

preuniversitar, respectiv crese, gradinite, scoli generale, licee, colegii nationaleprecum si alte 

unitati de invatamant preuniversitar, infiintare potrivit legii”, incheiat intre Ministerul Dezvoltarii 

Regionale si Administratiei Publice si Oras Targu-Neamt, cu o valoare totala de 2.427.185,00 lei si 

o durata de maxim 4 ani, de la data de 17.04.2018. 

 In urma procedurilor de achizitie publica, s-au incheiat urmatoarele contracte: 

 

- Contract de proiectare si executie nr. 20/12.02.2019, incheiat cu Asocierea S.C. Lenon Instal 

S.R.L. Botesti (lider  de asociere), S.C. Proinstal S.R.L. si S.C. Forum Proiect S.R.L. 

(asociati), in valoare de 2.320.330,34 lei, inclusiv TVA, cu o durata de executie de 24 luni 

calendaristice; 

- Contract de achizitie publica de servicii nr. 82/15.05.2019( servicii de supraveghere a 

lucrarilor si dirigentie de santier), incheiat cu S.C. Stefman Impex S.R.L. Targu-Neamt, cu o 

valoare 16.660,00 lei, inclusiv TVA, cu o durata de executie de pana la receptia finala a 

obiectivului de investitii. 

 

  Avand in vedere cele mentionate, va supun spre analiza si aprobare devizul  general actualizat 

dupa incheierea contractelor de achizitie publica pentru obiectivul de investitii”Reabilitare corp 

principal si dotare cu echipament si mobilier – Colegiul National „Stefan cel Mare”, oraşul Tîrgu 

Neamţ, judetul Neamt” 

 

 

 

      Director executiv,                 Sef Serviciul Investitii,                            Consilier juridic, 

                          

     ec. Iosub Ecaterina                 ing. Durbaca Sorin                           jr. Balbuzan Sofica Maria 
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EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 
 

privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica 

pentru obiectivul de investitii”Reabilitare corp principal si dotare cu echipament si mobilier – 

Colegiul National „Stefan cel Mare”, oraşul Tîrgu Neamţ, judetul Neamt” 
 

 
 
 

   Avand in vedere finalizarea procedurilor de achizitie publica pentru obiectivul de investitii 
”Reabilitare corp principal si dotare cu echipament si mobilier – Colegiul National „Stefan cel 
Mare”, oraşul Tîrgu Neamţ, judetul Neamt”, se impune  analiza si aprobare devizului general 
actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie publica. 
 

 
 

              
 
 
 
 

PRIMAR, 

HARPA VASILICĂ 

 
 

 


