
România 

Judeţul  Neamţ 

Consiliul  local al Comunei Tămăşeni 

 

H O T Ă R Â R E 
-proiect-         

privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie  „Extindere sistem de alimentare cu apă şi 

extindere reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ” 

 

Consiliul Local al comunei Tămăşeni, judeţul Neamţ; 

 

   Având în vedere prevederile: 

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

- art. 7 alin.(1) lit.a) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală,  

- art.5 lit.e), art.6 alin.(4) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP 

nr.1851/2013 cu modificări; 

 -oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în cadrul 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, 

   Luând act de: 

a) referatul de aprobare nr.      din           a primarului Comunei Tămăşeni, in calitatea sa de iniţiator;  

b) Raportul de specialitate  nr.     din            al compartimentului de specialitate cu atribuţii în 

domeniu;  

c) raportul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local  

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

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 

Art.1.   Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii „Extindere sistem de alimentare cu apă 

şi extindere reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”, cu suma de 812.240,84 lei cu TVA 

inclus, pentru plata unor cheltuieli care nu se finanţează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru 

obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de 

intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa 

tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de 

achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri 

credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. 

 

Art.2. Secretarul comunei  TAMASENI  comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate. 

 
              Initiator,                                                                                   Contrasemnează pentru legalitate, 

            PRIMAR;                                                                                            SECRETAR GENERAL, 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Judeţul Neamţ 

Primăria Comunei Tămăşeni 

Nr. 1664  din  24.02.2021  
REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investitie ,, Extindere sistem de alimentare 

cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Tamaseni, judetul Neamt” 

 

    Comuna Tămăşeni intenţionează sa implementeze proiectul de investitie “Extindere sistem de 

alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”, proiect ce 

urmeaza a fi depus spre finantare Programul Naţional de Dezvoltare Locală. 

   În conformitate cu prevederile art.7 din OUG nr.28/2013, obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în 

cadrul PNDL trebuie să vizeze unul dintre următoarele domenii specifice: 

-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare; 

-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare si statii de epurare; 

-realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor de invatamant preuniversitar; 

-realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor sanitare din mediul rural; 

-reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile 

legale in vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau 

drumuri publice din interiorul localitatilor; 

- realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podete sau punti pietonale; 

- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local; 

- realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi; 

- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pietelor publice, comerciale, targuri, oboare,; 

- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive. 

 

Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează în cadrul fiecărui 

domeniu specific, sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare ale programului. 

  Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală, au fost aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 cu 

modificări. Conform prevederilor art.8 alin.(3) din acest Ordin, categoriile de cheltuieli aferente 

obiectivelor de investiţii noi care nu se finanţează prin Program şi se finanţează exclusiv de către 

beneficiari sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile 

de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau 

audit energetic, asistenţă tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, 

organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, 

comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.          

   Suma aferentă acestor cheltuieli, conform devizului general al investiţiei se ridică la 812.240,84 lei, 

reprezentând 3,64% din valoarea totală a investiţiei.  

  Din aceste considerente, am iniţiat proiectul de hotărâre aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de 

investiţie,, Extindere sistem de alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna 

Tamaseni, judetul Neamt” 

Faţă de cele expuse mai sus, supun spre aprobare Consiliului local prezentul proiect de hotărâre.  

 

PRIMAR, 

LUCACI  ŞTEFAN



 

Judeţul Neamţ 

Primăria Comunei Tămăşeni 

Nr.  1665 din 24.02.2021 

 
   

R A P O R T DE SPECIALITATE 

privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie 

„Extindere sistem de alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna Tamaseni, 

judetul Neamt” 

  Analizând proiectul de hotărâre iniţiat şi studiul de fezabilitate în vederea realizării obiectivului de 

investiţii „Extindere sistem de alimentare cu apa si extindere retea de canalizare in comuna 

Tamaseni, judetul Neamt”., am constatat următoarele: 

Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi a căror finanţare se asigură integral 

sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative, potrivit art.44 alin.1 din 

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificările şi completările ulterioare. 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) este de 22.253.967,81 lei, din care cheltuielile de cofinanţare 

beneficiar (conform art.8 alin.3 din OMDRAP nr.1851/2013) sunt în total de 812.240,84 lei, reprezentând 

3,64 % din valoarea totală a investiţiei. 

 Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează în cadrul fiecărui 

domeniu specific sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare ale PNDL. Normele metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 

dezvoltare locală, au fost aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013. Conform prevederilor art.8 

alin.(3) din acest Ordin, categoriile de cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii noi care nu se finanţează 

prin Program şi se finanţează exclusiv de către beneficiari sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea 

terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, 

studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţă tehnică, consultanţă, taxe pentru 

obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli 

conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, 

teste şi predare la beneficiar. 

 

Cheltuielile eligibile prin PNDL (conform art.8 din OMDRAP nr.1851/2013) sunt în total de 

21.441.726,97 lei, reprezentând 96,36 % din valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.)  

Cheltuielile de cofinanţare beneficiar (conform art.8 alin.3 din OMDRAP nr.1851/2013) sunt în total de 

812.240,84 lei, reprezentând 3,64 % din valoarea totală a investiţiei. 

 

Concluzii: Apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de 

hotărâre privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii „Extindere sistem de alimentare cu apa 

si extindere retea de canalizare in comuna Tamaseni, judetul Neamt”, poate fi supus spre dezbatere şi 

adoptare Consiliului Local TAMASENI . 

 
Întocmit, 

ing. Chihalău Ioan 

 


