
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI TARCAU

H O TARARE
privind aprobarea documenta{iei tehnico-economice

faza documenta(ie pentru avizarea lucrdrilor cle interven(ie pentru obiectivul de investifie

"Reabilitare, 
modernizare gi dotare muzea Iulia Hdlducescu, comuna Tarcda, jude(ul Neum("

Consiliul local al comunei Tarcdu, jude{ul Neam( ;
AvAnd ?n vedere dispozifiile referitoare la investiliile publice locale cuprinse la art. 4I- 48 din Legea

nr' 27312006, privind finanfele publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Cu respectarea prevederilor H.G. nr.90712016 privind etapele de elaborare qi conlinutul-cadru al

documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiecteior de investifii finan{ate din fonduri
publice;

Analizdnd expunerea de motive a viceprimarului comunei Tarcdu prin care se solicitd aprobarea
documentafiei tehnico-economice - faza documenta{ie pentru avizarea luiriirilor de intervenlie - pentru
obiectivul de investilie ,,Reabilitare, modernizare qi dotare muzeu lutia Hdtducescu, comuna Tarcdu,
iudelul Neaml" 9i referatul compartimentului urbanism gi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de
specialitate al primarului inregistrat 10.562 din 18.12.2017;

In condiliile in care exist[ oportunitatea depunerii unei cereri de finan{are a obiectivului de
investilie prin Programul Nafional de Dezvoltare Rural[ 2014-2020 (P.N.D.R. - Axa Leader);

In temeiul aft. 36 alin, (1), alin. (2) lit. ,,b", alin. (4) lit. ,d", alin. (9) gi ale ar1. 45 alin. (l) qi alin. (3)
din Legea administra{iei publice locale nr,2I5l200I, republicatd,

HOTARAgTE:

Art. 1 Aprobi documenta{ia tehnico-economicd -.fata documenta{ie pentru avizarea lucrdrilor
de intervenlie - pentru obiectivul de investifie ,,Reabilitare, modernizare si dotare muzelt
Iulia Hdlducescu, comuna Tarcdu, judelul Neam!" o anexa la prezenta hotir6re.

Art.2 Principalii indicatori tehnico-economici ai investifiei prevdzute la art. I calculafi la nivelul
lunii decembrie 2017 sunt:

1. valoarea totald,a investi{iei 492.344,60lei, inclusiv TVA;
din care construclii-montaj 312.363,541ei, inclusiv TVA;

2. durataderealizare a investifiei 12luni
din care durata de execufie a lucririlor 10 luni

3. obiective:
- reabilitare gi modernizare clddire existentd - Sc. 153 mp, ;
- reabilitare sistem termic, sanitar qi electric;
- dotare cu echipamente specifice: dezumidificatoare, senzori de

temperaturd, supraveghere gi siguran{6;

Art.3 Secretarul comunei
PrefectuLlui judefului

va comunica prezenta hotirAre primarului comunei, instituliei
Neamf in vederea exercitdrii controlului de legalitate, autoritdlilor $i

persoanelor inte -o la cunogtinld publicd prin afiqaj la sediul primiriei.
XA *

de gedin{d,

ravu

Nr. 81 din 19 decembrie 21017

Numdr consilieri locali tnfunclie 13
Hotdrdrea a fost adoptatd in gedinfa ordinard a Consiliului local al comunei Tarc6u
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C ontr as emne az d p entru I egal it at e,

secretar comund Gheorghe JUNCU

cu un numbr de 12 voturi pentru, 0 ablineri qi 0 voturi impotrivd din totalul de 12 consilieri prezenli


