
ROMÂNIA  
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea  proiectului “SISTEM INFORMATIC INTEGRAT PENTRU 

GESTIONAREA ACTIVITĂŢII ŞI SERVICIILOR DE ADMINISTRAŢIE 
PUBLICĂ LA NIVELUL REGIUNII NORD DIN JUDEŢUL NEAMŢ” şi a 

cheltuielilor legate de proiect 
 
 Consiliul Local al  Oraşului Tîrgu Neamţ, 
   Având în vedere: 
  - Expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi Raportul de 
specialitate al Direcţiei Buget, Contabilitate şi Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei 
oraşului Tg. Neamţ ambele înregistrate sub nr. 8665 din 31.05.2013 ,   
 În conformitate cu: 

- prevederile Ghidului solicitantului din cadrul Programul Operaţional 
Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice, - Axa prioritară 3 - TIC pentru 
sectoarele privat şi public, Domeniul de intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi creşterea 
eficienţei serviciilor publice, Operaţiunea 3.2.1 apel 3, conform condiţiilor prevăzute 
în cadrul Acordului de parteneriat”   

- procedurile de accesare a fondurilor din Programul Operaţional Sectorial 
,,Creşterea Competitivităţii Economice”, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. 
3472/12.07.2007; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 64 din 03.06.2009 privind gestionarea 
financiară a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul 
convergenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr. 218/2012 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare conform prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 64/2009, privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale si utilizarea 
acestora pentru obiectivul convergenţă; 

- prevederile art. 36 alin. 2) lit. d), e), alin. 6 lit. a), pct. 19 şi alin. 7) lit. a) din 
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile art. 45 alin 2) lit. d) şi f) din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale  
nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 H O T Ă R Ă Ş T E 
 
         Art.1 Se aprobă participarea Oraşului Tîrgu Neamţ, în calitate de Partener, la 
implementarea proiectului “Sistem informatic integrat pentru gestionarea activităţii 
şi serviciilor de administraţie publică la nivelul regiunii nord din judeţul Neamţ”, 
în cadrul Programului Operaţional Sectorial ,,Creşterea Competitivităţii Economice, 
2007-2013, Axa prioritară 3-TIC pentru sectoarele privat şi public, Domeniul de 



intervenţie 3.2-Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice, Operaţiunea 
3.2.1, Apel 3 alături de Consiliul Judeţean Neamţ în calitate de Lider şi de partenerii 
Comuna Agapia, Comuna Bălţăteşti, Comuna Bodeşti, Comuna Brusturi, Comuna 
Crăcăoani., Comuna Drăgăneşti, Comuna Grumăzeşti, Comuna Tupilaţi, Comuna 
Petricani, Comuna Răuceşti, Comuna Ţibucani, Comuna Timişeşti, Comuna 
Urecheni, Comuna Vînători-Neamţ. 

 
Art.2 Se aprobă valoarea cheltuielilor totale ale proiectului în valoare de 

6.731.484,54 lei, inclusiv TVA. 
 

Art.3 Se aprobă valoarea  cheltuielilor eligibile aferente Oraşului Tîrgu 
Neamţ în cadrul proiectului în valoare de 232.872,48 lei, astfel: 

f. Cheltuieli eligibile nerambursabile, inclusiv TVA: 232.872,48 lei; 
g. Cheltuieli eligibile nerambursabile, exclusiv TVA: 187.800,39 lei; 
h. TVA aferent cheltuielilor eligibile: 45.072,09 lei; 
i. Contributia proprie din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, inclusiv 

TVA: 0,00 lei; 
j. Cheltuieli neeligibile: 00,00 lei. 

 
 Art. 4 Se aprobă Acordul de parteneriat conform anexei la prezenta hotărăre 

şi se împuterniceşte primarul Oraşului Tîrgu Neamţ să semneze Acordul de 
parteneriat pentru proiectul mai sus menţionat având ca Lider Consiliul Judeţean 
Neamţ şi toate documentele din cadrul programului menţionat la art.1. 
 

Art. 5 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare la sediul 
Primăriei Tîrgu Neamţ. 
 

Art. 6 În vederea aducerii la îndeplinire, prin grija secretarului Oraşului Tîrgu 
Neamţ, prezenta hotărâre va fi comunicată domnului Primar Harpa Vasilică. 
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din 04.06.2013 
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