
 
 
 
 
 
 
 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ 
 
Proiect 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea devizului general actualizat din cadrul proiectului 
”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, modernizării 

și dotării Liceului Vasile Conta Târgu-Neamț” 
 

 Consiliul Local al oraşului Târgu-Neamţ; 
     Având în vedere: 
- H.C.L. nr. 141 din 04.07.2018 privind aprobarea docuemntației tehnico-economice (faza 

DALI) și indicatorii tehnico-economici din cadrul proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale în vederea reabilitării, modernizării și dotării Liceului Vasile Conta Târgu-
Neamț”; 

- Ordonanta de urgenta nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte 
normative si prorogarea unor termene; 

Ţinând cont de Referatul  de aprobare nr. 11050 din 25.08.2020 înaintat de Primarul oraşului 
Târgu - Neamţ şi de Raportul de specialitate nr. 11051 din 25.08.2020 al Biroului Planificare şi 
Implementare Proiecte  din cadrul Primăriei oraşului Târgu-Neamţ; 
            Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ; 

    În temeiul  art. 129 alin (2) lit. ”b”, ale art.139 alin. (3), ale art. 196 alin.1 lit. „a”,  ale 
art.243  alin.(1) lit.”a”, din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1. Se aprobă devizul general actualizat din cadrul proiectului ”Îmbunătățirea 
infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, modernizării și dotării Liceului Vasile 
Conta Târgu-Neamț”, în valoare totală de 14.972.799,30 lei fără TVA, din care C+M 9.869.566,95 
lei fără TVA, respectiv 17.797.003,76 lei cu TVA, din care C+M 11.744.784,68 lei cu TVA, 
conform anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 

Art. 2. Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii se încredinţează Biroului Planificare şi 
Implementare Proiecte. 

Art. 3. Secretarul oraşului Târgu-Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei 
hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
     Iniţiator,                                                                                    Avizează, 

 
                   Primar,                                                                           Secretar General oraș, 
             Harpa Vasilică                                                                         Jr. Sabin Isabela 
 
 
              Tehnoredactat, 
                      Amihăilesei Daniel 

REPARTIZAT LA : 
Comisiile Consiliului local nr. 1, 2 si 3 
Birou Planificare și Implementare Proiecte 
 
Data depunere avize/rapoarte:  

 
     Primar,                                        Secretar general, 
Harpa Vasilică                                 jr. Sabin Isabela 



PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ                                
                   - PRIMAR - 
       NR. 11.050 DIN 25.08.2020 
 
 
 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

la proiectul de hotărâre 

 

privind aprobarea devizului general actualizat din cadrul proiectului 
”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, modernizării și 

dotării Liceului Vasile Conta Târgu-Neamț” 
 

 
 

Prin H.C.L. nr. 141 din 04.07.2018 a fost aprobată  docuemntația tehnico-economice (faza 
DALI) și indicatorii tehnico-economici din cadrul proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale în vederea reabilitării, modernizării și dotării Liceului Vasile Conta Târgu-
Neamț”. 

Proiectul a fost propus spre finanțare în cadrul POR 2014-2020, în prezent aflându-se în etapa de 
verificare. 

Avand in vedere Instructiunea 112/08.03.2019 a Autoritatii de Management pentru POR cu 
privire la aplicarea prevederilor din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114/28.12.2018, s-a  
actualizat valoarea aferenta manoperei pentru executia lucrarilor și pretul materialelor de constructie 
cu indicele de inflatie. 

Ca urmare a acestor actualizări, a rezultat o valoare mai mare a investiției, respectiv de 
14.972.799,30 lei fără TVA, din care C+M 9.869.566,95 lei fără TVA, respectiv 17.797.003,76 lei cu 
TVA, din care C+M 11.744.784,68 lei cu TVA. 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus vă propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea devizului general actualizat din cadrul proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale în vederea reabilitării, modernizării și dotării Liceului Vasile Conta Târgu-
Neamț”. 

 
 
 
 
 
 

PRIMAR, 
HARPA VASILICĂ 

 
 
 
 
 
 



 
 

PRIMĂRIA ORAŞULUI TÂRGU-NEAMŢ                          AVIZAT, 
Birou Planificare şi Implementare  Proiecte                               PRIMAR 
NR. 11.051 DIN 25.08.2020                                                            HARPA VASILICĂ 

 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

la proiectul de hotărâre 

privind aprobarea devizului general actualizat din cadrul proiectului 
”Îmbunătățirea infrastructurii educaționale în vederea reabilitării, modernizării și 

dotării Liceului Vasile Conta Târgu-Neamț” 
 
 
 
 
 

Prin H.C.L. nr. 141 din 04.07.2018 a fost aprobată  docuemntația tehnico-economice (faza 
DALI) și indicatorii tehnico-economici din cadrul proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale în vederea reabilitării, modernizării și dotării Liceului Vasile Conta Târgu-
Neamț”. 

Proiectul a fost propus spre finanțare în cadrul POR 2014-2020, în prezent aflându-se în etapa de 
verificare. 

Avand in vedere Instructiunea 112/08.03.2019 a Autoritatii de Management pentru POR cu 
privire la aplicarea prevederilor din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 114/28.12.2018, s-a  
actualizat valoarea aferenta manoperei pentru executia lucrarilor și pretul materialelor de constructie 
cu indicele de inflatie. 

Ca urmare a acestor actualizări, a rezultat o valoare mai mare a investiției, respectiv de 
14.972.799,30 lei fără TVA, din care C+M 9.869.566,95 lei fără TVA, respectiv 17.797.003,76 lei cu 
TVA, din care C+M 11.744.784,68 lei cu TVA. 

 
Având în vedere cele prezentate mai sus vă propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind 

aprobarea devizului general actualizat din cadrul proiectului ”Îmbunătățirea infrastructurii 
educaționale în vederea reabilitării, modernizării și dotării Liceului Vasile Conta Târgu-
Neamț”. 

 
 
 

 
Birou Planificare şi Implementare Proiecte, 

Amihăilesei Constantin Daniel 
 
 
 






