
România 

Judeţul  Neamţ 

Consiliul  local al Comunei Tămăşeni 

 

H O T Ă R Â R E 

-proiect- 

privind aprobarea unor completări la HCL nr. 24 din 26.02.2021 privind aprobarea realizării 

investiţiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „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: 

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

          - prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al 

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

fonduri publice. 

          -  prevederile  HCL nr. 24 din 26.02.2021 privind aprobarea realizării investiţiei si a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere sistem de alimentare cu apă şi extindere 

reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”      

 Luând act de: 

a) referatul de aprobare nr.  1834 din 02.03.2021  a primarului Comunei Tămăşeni, in calitatea 

sa de iniţiator;  

b) Raportul de specialitate  nr. 1835 din 02.03.2021 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; 

HOTĂRĂŞTE 

 

  Art. 1   Se  completează  anexa la HCL nr. 24 din 26.02.2021 privind aprobarea realizării 

investiţiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere sistem de alimentare cu 

apă şi extindere reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ” cu   devizul general, 

conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului si Instituţiei Prefectului 

Judeţului Neamţ, in vederea exercitării controlului de legalitate, va asigura publicitatea acesteia in 

condiţiile legii. 

 

 Initiator,                                                                 Contrasemnează pentru legalitate, 

            PRIMAR;                                                                       SECRETAR GENERAL, 

 

 
 

    

 

 

 
         



 

Judeţul Neamţ 

Primăria Comunei Tămăşeni 

Nr. 1835 din 02.03.2021         

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea unor completări la HCL nr. 24 din 26.02.2021 privind aprobarea realizării 

investiţiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere sistem de alimentare cu 

apă şi extindere reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ” 

 

    Văzând referatul de aprobare al domnului Primar, Lucaci Ştefan,  prin care se propune aprobarea 

unor completări la HCL nr. 24 din 26.02.2021 privind aprobarea realizării investiţiei si a 

indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere sistem de alimentare cu apă şi extindere 

reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”,  facem următoarele precizări: 

➢ 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. 

➢ Prin  HCL nr. 24 din 26.02.2021 a fost aprobată realizarea investiţiei si a indicatorilor 

tehnico-economici pentru proiectul „Extindere sistem de alimentare cu apă şi extindere 

reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”, omiţându-se completarea la 

punctul d) din anexa la HCL a devizului general. 

 

➢ În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG 57/2019, privind Codul 

administrativ , în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:  … d) 

aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de 

investiţii de interes local, în condiţiile legii;.  

➢ În baza prevederilor  art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, „documentaţiile tehnico-economice ale 

obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din 

bugetele locale, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate 

direct sau garantate de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către 

autorităţile deliberative”.  

    Ţinând cont de cele de mai sus, propun aprobarea unor completări la HCL nr. 24 din 26.02.2021 

privind aprobarea realizării investiţiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 

„Extindere sistem de alimentare cu apă şi extindere reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul 

Neamţ”.     

Întocmit, 

ing. Chihalău Ioan 

 

 

 

 

 



Judeţul Neamţ 

Primăria Comunei Tămăşeni 

Nr. 1834 din 02.03.2021    

REFERAT DE APROBARE 

privind aprobarea unor completări la HCL nr. 24 din 26.02.2021 privind aprobarea realizării 

investiţiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Extindere sistem de alimentare cu 

apă şi extindere reţea de canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ” 

 

 

   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. 

   Prin  HCL nr. 24 din 26.02.2021 a fost aprobată realizarea investiţiei si a indicatorilor tehnico-

economici pentru proiectul „Extindere sistem de alimentare cu apă şi extindere reţea de 

canalizare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”, omiţându-se completarea la punctul d) din 

anexa la HCL a devizului general. 

 

   În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG 57/2019, privind Codul 

administrativ , în exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local:  … d) 

aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico - economice pentru lucrările de 

investiţii de interes local, în condiţiile legii;.  

   În baza prevederilor  art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, „documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de 

investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum 

şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate direct sau garantate de 

autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”.  

      Faţă de cele prezentate propun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al comunei 

Tămăşeni, proiectul de hotărâre în forma prezentată.     

 

Primar,  

LUCACI ŞTEFAN 






