
 

 
 

 

 
ROMANIA 

Judeţul Neamţ 
CONSILIUL LOCAL AL 

ORASULUI TÂRGU-NEAMŢ 
 

HOTĂRÂREA 

 
 

 
nr. 155  din 17 august 2020 

privind aprobarea documentațiilor tehnico economice (faza DALI) și 

indicatoriilor tehnico economici din cadrul proiectului  ”Intervenții în vederea 

eficientizării energetice — Bloc 1, Bloc 2, Bloc 3, Bloc C1, Bloc M4 - oraș Târgu 

Neamț” 

 Consiliul Local al oraşului Târgu-Neamţ; 

 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, 

referitoare la contracte sau convenţii;   
d) HG 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 
e) Ghidul Solicitantului — Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte 

cu titlul POR/2020/3/3.1/A/3/NE,SE,SM, C; 
Ţinând cont de Referatul  de aprobare nr. 10.544 din 13.08.2020 înaintat de Primarul oraşului 

Târgu - Neamţ şi de Raportul de specialitate nr. 10.543 din 13.08.2020 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; 
        

                  Consiliul Local al Orașului Târgu Neamț adoptă prezenta hotărâre 

Art. 1. Se aprobă proiectul ”Intervenții în vederea eficientizării energetice — Bloc 1, Bloc 2, 

Bloc 3, Bloc C1, Bloc M4 - oraș Târgu-Neamț” în vederea finanțării acestuia în cadrul POR 
2014 — 2020, Axa prioritară 3 Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de 
carbon, Prioritatea de investiții 3.1. - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a 
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea A - Clădiri Rezidențiale. 



Art. 2. Se aprobă documentație tehnico-economică (faza DALI) și indicatorii tehnico-economici 
pentru investiția ”Intervenții în vederea eficientizării energetice — Bloc 1, str. Petru Rareș, 

Oraș Târgu-Neamț, județul Neamț”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, parte 
integrantă a acesteia. 
Art. 3. Se aprobă documentație tehnico-economică (faza DALI) și indicatorii tehnico-economici 
pentru investiția ”Intervenții în vederea eficientizării energetice — Bloc 2, str. Petru Rareș, 

Oraș Târgu-Neamț, județul Neamț”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre, parte 
integrantă a acesteia. 
Art. 4. Se aprobă documentație tehnico-economică (faza DALI) și indicatorii tehnico-economici 
pentru investiția ”Intervenții în vederea eficientizării energetice — Bloc 3, str. petru Rareș, 

Oraș Târgu-Neamț, județul Neamț”, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, parte 
integrantă a acesteia. 
Art. 5. Se aprobă documentație tehnico-economică (faza DALI) și indicatorii tehnico-economici 
pentru investiția ”Intervenții în vederea eficientizării energetice — Bloc C1, bulevardul 

Ștefan cel Mare, Oraș Târgu-Neamț, județul Neamț”, conform anexei nr. 4 la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
Art. 6. Se aprobă documentație tehnico-economică (faza DALI) și indicatorii tehnico-economici 
pentru investiția ”Intervenții în vederea eficientizării energetice — Bloc M4, bulevardul 

Ștefan cel Mare, Oraș Târgu-Neamț, județul Neamț”, conform anexei nr. 5 la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
Art. 7. Se împuternicește primarul Orașului Târgu-Neamț - Harpa Vasilică Orașul Târgu-Neamț 
să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare în numele UAT Orașul Târgu-Neamț. 
  Art.8.  Prezenta hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general 

al orasului, in termenul prevazut de lege, primarului orasului Târgu-Neamt, prefectului 

judetuluiNeamt, se depune in format electronic, pepagina de internet 

www.primariatarguneamt.ro, in subeticheta “CONSILIUL LOCAL – Hotarari ale Consiliului 

Local”.se depune in format electronic, pe pagina de internet www.primariatarguneamt.ro, in 

subeticheta “CONSILIUL LOCAL – Hotarari ale Consiliului Local”. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                CONTRASEMNEAZĂ 
Gaiţă  Dumitru                                                                     SECRETARUL GENERAL UAT,                                        
                                                                                                                     c.j. Isabela Sabin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CARTUŞ CARE SE COMPLETEAZĂ ANTERIOR ATESTĂRII AUTENTICITĂŢII HOTĂRÂRII 

 
PROCEDURA DE VOT 
UTILIZATĂ: 

DESCHIS  SECRET 
 

 
 
prin ridicarea mâinii 
 

 
prin apel nominal 

Hotărâre cu caracter normativDA/NU  da Hotărâre cu caracter individual   DA/NU nu 

0.a. 

Hotărâre care se 
adoptă cu votul: 

a două treimi din numărul consilierilor locali în 
funcţieDA/NU 

 
Se 
înscriunumărul 
de 
voturidetermin
at 
Potrivitmajorit
ăţiinecesare: 

0 

0.b. Majorităţii consilierilor locali în funcţieDA/NU  da 10 

0.c. Majorităţii consilierilor locali prezenţiDA/NU   

0 

1. Numărul consilierilor locali potrivit legii 19 

2. Numărul consilierilor locali în funcţie (rând 2≤ rând 1 şirând 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 şirând 4 = rând 5+6+7+10) 18 

5. Numărul voturilor „PENTRU” (rând 5 ≤ rând 0) 18 

6. Numărul voturilor „CONTRA” (rând 6 ≤ rând 0) 
Voturile „ABŢINERE” se contabilizează la voturile „CONTRA” 

0 

7. Numărul voturilor „ABŢINERE” (rând 7 ≤ rând 0) 0 

8. Numărul consilierilor locali absenti motivat 1 

9. Numărul consilierilor locali absenţi nemotivat 0 

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 

  

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 efectuareaa cestor procedura. 

 

 

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. 155 din 17.08.2020 

Nr. 
crt. 

OPERAŢIUNI EFECTUATE 
Data 

ZZ/LL/AN 
Semnăturapersoaneiresponsabilesăefectuezeprocedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii1)  05.08.2020  

2 ComunicareacătrePrimar2)       .08.2020  

3 Comunicareacătreprefectul judeţului3)       .08.2020  

4 Aducerea la cunoştinţă publică4+5)   

5 Comunicarea, numaiîncazulcelei cu caracter 
individual4+5) 

  

6 Hotărâreadevine obligatorie6)şi produce 
efecte juridice7) 

  

Extrase din OUG nr.57/2019 privindCoduladministrativ 
1)Art.139alin(1) Înexercitareaatribuţiilorceîirevin, consiliul local adoptăhotărâri, cu majoritateabsolutăsausimplă, dupăcaz. 
2) art 197 alin(2) Hotărârileconsiliului local se comunicăprimarului 
3) art.197alin(1) Secretarul general al unităţii/subdiviziuniiadministrativ-teritorialecomunicăactele administrative prevăzute la 
art. 196 alin. (1) prefectuluiîncelmult 10 zilelucrătoare de la data adoptării, respectivemiterii. 
4) art 197 alin(4) Hotărârileşidispoziţiile se aduc la cunoştinţapublicăşi se comunică, încondiţiilelegii, pringrijasecretarului 
general al unităţii/subdiviziuniiadministrativ-teritoriale 
5) art.199alin(1) Comunicareahotărârilorcucaracter individual cătrepersoanelecărora li se adresează se face încelmult 5 zile de la 
data comunicăriioficialecătre prefect 

X x 



6)art.198alin(1) Hotărârile cu caracternormativdevinobligatorii de la data aduceriilor la cunoştinţăpublică. 
7)art199 alin (2)Hotărârile cu caracter individual producefectejuridice de la data comunicăriicătrepersoanelecărora li se 
adreseaza 
 

 

 

 

 


