
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÎRGU NEAMŢ 

HOTARÂRE 
 

     la proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati dupa 
modificarea TVA, precum si a finantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanteaza de la bugetul de stat, dupa actualizarea TVA,   
pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare sedii administrative ale UAT Tg. Neamt 

(sediul nou si sediul vechi)“ 
                  
           Consiliul Local al oraşului Tîrgu Neamţ, judeţul Neamţ; 
            În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 
Naţional de Dezvoltare Locală, Ordinul nr. 1851/2013 al MDRAP pentru aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 28/2013, Ordinului nr. 919 din 12 iunie 
2014 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 
prevederilor OUG nr. 28/2013, aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013;  
            Luând act de expunerea de motive înaintată de Primarul oraşului Tîrgu Neamţ şi raportul de 
specialitate comun nr. 2916/22.02.2017 al Biroului Investiţii, Compartimentului Planificare şi 
Dezvoltare Locală şi al Biroului Financiar Contabil; 

În temeiul art.36 alin.(2), lit. ”b”, alin (4), lit. ”d”, ale art. 45, alin (2) şi art. 115, alin.1, lit. b)  din 
Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art. 1 Se aprobă valoarea totala actualizata dupa modificarea TVA pentru obiectivul de investiţii  
“Reabilitare si modernizare sedii administrative ale UAT Tg. Neamt (sediul nou si sediul vechi)“, de 
5.241.587,06  lei (inclusiv TVA), din care 4.290.902,00 lei (inclusiv TVA), reprezentand valoarea de 
constructii-montaj. 
Art. 2 Se aprobă finantarea de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanteaza de 
la bugetul de stat dupa actualizarea TVA,  pentru obiectivul de investitii “Reabilitare si modernizare 
sedii administrative ale UAT Tg. Neamt (sediul nou si sediul vechi)“, in valoare totala de 119.505,76 
lei (inclusiv TVA). 
Art. 3 Biroul Investiţii din cadrul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ va asigura aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
Art. 4 Secretarul oraşului Tîrgu Neamţ va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri 
instituţiilor şi persoanelor interesate, prin Compartimentul Administraţie publică locală. 
Nr. 69 
din 28.02.2017 
                                                          Preşedinte de şedinţă, 
                                                             Consilier: Bor[ Paul 

                                                                                                                              Contrasemnează, 
         Secretar oraş, 

Jr. Laura Elena Maftei 
 
 
Total consilieri locali 19 
Prezenţi    18 
Pentru      18 
Împotrivă 
Abţineri 

 
 


