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HOTĂRÂRE 

Nr.19 din 30.04.2020 

privind aprobarea Notei conceptuale şi Temei de proiectare aferente investiţiei  „Covor 

asfaltic pe DJ201C, Km 3+250- Km 8+575,  în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ” 

 

    Consiliul Local  Tămăşeni întrunit în şedinţă ordinara 

    Examinând referatul de aprobare nr.2469/ 29.04.2020 înaintat de către Primarul comunei 

Tămăşeni, Lucaci Stefan,  raportul de specialitate comun întocmit de compartimentul 

programe-prognoze,achiziții publice,administrare domeniul public și privat precum și biroul 

contabilitate financiar,impozite și taxe locale nr. 2470/29.04.2020  precum și avizul comisiilor 

de specialitate din cadrul consiliului local 

Având în vedere: 

-art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completrăile ulterioare; 

-art. 3 şi art. 4 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutului - cadru al 

documentaţiei tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice; 

  În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) şi d), alin. 4, lit. d) și alin. (7), lit. m), ale art. 

139, ale art. 140, alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

Adoptă prezenta, 

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art. 1. Se aprobă Nota conceptuală aferentă investiţiei “Covor asfaltic pe DJ201C, Km 

3+250- Km 8+575,  în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”, conform anexei nr. 1, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 2. Se aprobă Tema de proiectare aferentă investiţiei „Covor asfaltic pe DJ201C, Km 

3+250- Km 8+575,  în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”, conform anexei nr. 2, parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Tămăşeni, prin  compartimentul programe-prognoze,achiziții publice,administrare domeniul 

public și privat precum și biroul contabilitate financiar,impozite și taxe locale. 

 

Art.4. (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-judeţului Neamţ în vederea 

exercitării controlului cu privire la legalitatea actului administrativ şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin grija secretarului com.Tămășeni. 

            (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor 

administraţiei publice locale, cât şi prin site–ul oficial al Primariei com.Tămășeni 

www.comunatamaseni.ro 

   

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

  Consilier local,                                                          Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                        

ENĂȘOAIE SIMONA                                       Secretarul  general al comunei Tămășeni, 

mailto:primariatamaseni@yahoo.com
http://www.comunatamaseni.ro/























