
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TÎRGU NEAMŢ 
 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea proiectului “Completarea sistemului termic clasic de obţinere a apei 
calde menajere la Spitalul Orăsenesc Tîrgu Neamţ, cu un sistem de panouri solare si 

cazan pe biomasă” 
  

Consiliul Local al orasului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ;  
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Mediului si Pădurilor nr. 

1741/2010 pentru aprobarea Ghidului de finanţare a “Programului privind instalarea 
sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau 
completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-teritoriale, 
instituţii publice si unităţi de cult”;  

Analizând studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai proiectului 
“Completarea sistemului termic clasic de obţinere a apei calde menajere la Spitalul 
Orăsenesc Tîrgu Neamţ, cu un sistem de panouri solare si cazan pe biomasă”;  

Analizând Expunerea de motive înaintată de Primarul orasului Tîrgu Neamţ si 
Raportul de specialitate al Compartimentului Integrare Europeană din cadrul Primăriei 
orasului Tg. Neamţ, ambele înregistrate sub nr. 412 din 10.01.2011; 

Având în vedere prevederile art. 36 alin.2 lit.b, alin.4 lit.d, alin. 6, lit.a., pct.1, art. 45 
alin 1, alin.2, lit. a, d din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu 
modificările si completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂSTE: 

 
Art. 1. Se aprobă participarea Orasului Tîrgu Neamţ la Programul privind 

instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energia regenerabilă, inclusiv înlocuirea 
sau completarea sistemelor clasice de încălzire – beneficiari unităţi administrativ-
teritoriale, instituţii publice si unităţi de cult prin proiectul: “Completarea sistemului 
termic clasic de obţinere a apei calde menajere la Spitalul Orăsenesc Tîrgu Neamţ, cu 
un sistem de panouri solare si cazan pe biomasă”, precum si acordul privind 
contractarea finanţării . 

Art. 2. Se aprobă Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii din cadrul proiectului “Completarea sistemului termic clasic de 
obţinere a apei calde menajere la Spitalul Orăsenesc Tîrgu Neamţ, cu un sistem de 
panouri solare si cazan pe biomasă”. 

Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de           mii lei, din care: 
- cheltuieli eligibile –                  mii lei; 

   - cheltuieli neeligibile –                    mii lei; 



 
Art. 4. Se aprobă contribuţia proprie în cadrul proiectului în valoare de        mii lei, 

din care: 
- contribuţia la cheltuielile eligibile –              mii lei (20% din valoarea 

cheltuielilor eligibile); 
-  contribuţia la cheltuielile neeligibile -               mii lei . 

Art. 5. Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului a terenului si construcţiilor 
aflate în incinta  Spitalului Orăsenesc Tîrgu Neamţ, Bdul Stefan cel Mare, Nr 35, teren 
aflat în inventarul domeniului public al orasului Tg. Neamţ. 

Art. 6. Se aprobă încheierea, de către Orasul Tîrgu Neamţ, prin reprezentantul său 
legal – Primar Decebal Arnăutu, a contractului pentru finanţare nerambursabilă, în 
termenul prevăzut de actele normative în vigoare. 

Art. 7. Se desemnează domnul Amihăilesei Constantin Daniel, inspector 
Compartiment Integrare Europeană din cadrul Primăriei Tg. Neamţ, ca responsabil de 
proiect, cu menţiunea că va colabora cu reprezentanţii solicitantului si ai Administraţiei 
Fondului pentru Mediu pentru toate aspectele tehnico-economice si financiare implicate 
în desfăsurarea proiectului, pe întregul parcurs al derulării contractului pentru finanţare. 

Art. 8. Secretarul orasului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea si comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor si persoanelor interesate. 

 
Nr. 4 

din 12.01.2011 

  
Presedinte de sedinţă, 

Consilier: Grădinaru Dorin 
           

Contrasemnează, 
              Secretar, 

              jr. Laura Elena Maftei 
 
 
 
 
 
 
 

  


