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                                                          ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

HOTARÂRE 
 privind aprobarea obiectivului de investitii «Lucrari de reabilitare termica - Bloc 1, 

B-dul. Stefan cel Mare, oras Tirgu Neamt » faza DALI 
 

           Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt; 
   Avand in vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr.69 din 30 iunie 2010 privind reabilitarea 
termica a cladirilor  de locuit cu finantare prin credite bancare cu garantie guvernamentala cat si HCL 
nr.70/2013 privind sprijinirea asociatiilor  de proprietari in vederea reabilitarii termice a blocurilor si 
imbunatatirea aspectului urbanistic si arhitectural al orasului prin finantarea din fondurile aprobate 
anual cu aceasta destinatie in bugetul local in cuantum de 30% din valoarea prevazuta in devizul 
general in conformitate cu prevederile OUG 69/2010 si a Legii 153/2011; 
    Avand in vedere expunerea de motive a primarului orasului Tirgu Neamt; 
    Analizand Raportul de specialitate nr. 13.834/18.09.2013  intocmit de Biroul Investitii; 
    In temeiul art.36 alin.(2), lit.”d”, alin (6), lit.a punctul 1 si ale art.45, alin (1) din Legea 
administratiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare. 
 

Hotaraste: 
 

Art.1 Se aproba obiectivul de investitii «Lucrari de reabilitare termica - Bloc 1, B-dul. Stefan cel 
Mare, oras Tirgu Neamt » faza Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventie (DALI), cu o 
valoare totala estimata de 200,491 mii lei din care constructii – montaj 181,610 mii lei, inclusiv 
TVA. 
Art.2 Se aproba cofinantarea din partea Primariei orasului Tirgu Neamt, in cuantum de 30% din 
valoarea contractata, inclusiv costurile de  proiectare si asistenta tehnica, auditare energetica,  
management de proiect si cota de 10%  contributia proprie a beneficiarului, in  conformitate cu 
prevederile OUG 69/2010 si a Legii 153/2011. 
Art.3  Biroul Investitii din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt va asigura aducerea la indeplinire 
a prevederilor prezentei hotarari. 
Art.4 Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate. 
 
Nr. 172 
din 26.09.2013 

Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: Marian Mihaela 

                         Contrasemneaz\,  
                     Secretar, 

  jr. Laura Elena Maftei 
   Total consilieri locali     19 
   Prezenti          18                 
   Pentru               18               
   Împotrivă                 -          
   Abtineri                   -          
 


