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ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI TIRGU NEAMT 

HOTARÂRE 
 

la proiectul de hotarare privind aprobarea  obiectivului de investitii 
«Extindere sistem de canalizare orasul Tirgu Neamt, jud. Neamt» 

                      
           Consiliul Local al orasului Tirgu Neamt; 
            Avand in  vedere prevederile Ordonantei de urgenta nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
National de Dezvoltare Locala;  

Luand act de expunerea de motive a primarului orasului Tirgu Neamt; 
Analizand Raportul de specialitate nr. 15.981/23.10.2013  in tocmit de Biroul Investitii; 
In temeiul art.36 alin.(2), lit.”d”, alin (6), lit.a punctul 1 si ale art.45, alin (2) din Legea 

administratiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001,republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

HOTARASTE: 
Art.1 Se aproba participarea Orasului Tirgu Neamt la Programul National de Dezvoltare Locala prin  
obiectivul de investitii «Extindere sistem de canalizare orasul Tirgu Neamt, jud.  Neamt» si care 
este inclus in „Dezvoltarea strategică a orasului Targu Neamt  în perioada 2007-2013 si 2014-
2020” ce conţine şi  planul de investiţii pentru perioada 2007-2013 si 2014-2020.    
Art.2 Se aproba studiul de fezabilitate la obiectivul de investitii «Extindere sistem de canalizare 
orasul Tirgu Neamt, jud. Neamt» cu o valoare totala estimata de 6.089,536 mii lei din care 
constructii – montaj (C+M)  5.373,587 mii lei, inclusiv TVA, cu indicatorii tehnico – economici 
prevazuti. 
 Art.3 Se aproba asigurarea unei finantari din resurse proprii sau atrase de minim 10% din valoarea 
eligibila a proiectului cat si asigurarea finantarii cheltuielilor neeligibile din surse proprii sau atrase.  
Art.4 Se aproba angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionare a investitiei pe o 
perioada de cel putin 5 ani de la data darii in exploatare a investitiei. 
Art.5 Biroul Investitii din cadrul Primariei orasului Tirgu Neamt va asigura aducerea la indeplinire a 
prevederilor prezentei hotarari. 
Art.6 Secretarul orasului Tirgu Neamt va asigura publicitatea si comunicarea prezentei hotarari 
institutiilor si persoanelor interesate. 
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Pre[edinte de [edin]\, 
Consilier: Luculescu Vasile 

                 Contrasemneaz\,         
                                                         Secretar, 

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