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ROMÂNIA 

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI TÂRGU FRUMOS 

JUDEŢUL IAŞI 

                                                                                                             

                                   
 

HOTĂRÂREA NR. 72 DIN 21.06.2018  

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici 

ai proiectului 

,,REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM 

NORMAL, TÂRGU FRUMOS, JUDEȚUL IAȘI”   

Amplasament 1: Grădinița cu program normal strada 1 Mai nr. 2, Oraș Târgu 

Frumos 

Amplasament 2: Grădinița cu program normal strada Tudor Vladimirescu nr. 2, Oraș 

Târgu Frumos 

în cadrul PROGRAMULUI OPERAȚIONAL REGIONAL 2014-2020, Axa prioritară 

10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea gradului 

de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special 

pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apelul de proiecte dedicat 

învățământului antepreșcolar și preșcolar 

 

Consiliul Local al Orașului Târgu Frumos, judeţul Iași, legal constituit, întrunit la 

şedinţa ordinară din data de 21.06.2018, 

Având în vedere Documentația de avizare a lucărilor de intervenție pentru obiectivul 

,,Reabilitare, modernizare și extindere Grădiniță cu program normal, Târgu Frumos, 

județul Iași”, elaborată de PRO CONSULTING EXPERT S.R.L.; 

 Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile legale în materie, respectiv: 

a) Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  

c) Legea nr. 82/1991 a contabilităţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

e) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, rectificată prin Legea nr. 199/1997; 

f) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

g) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 



2 

 

h) art. 36 alin. (2) lit. b) și d), alin. (4) lit. d) şi e), art. 45 alin. (2), art. 63 alin. (1) lit. c), 

art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  

i) art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 

j) art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

k) Hotărârea Guvernului nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 

al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice;  

Luând act de: 

a) Expunerea de motive prezentată de către domnul Primar VATAMANU Ionel, 

înregistrat cu nr. 38217 din data de 21.06.2018, în calitatea sa de inițiator, prin care se 

susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 

colectivității; 

b) Proiectul de hotărâre nr. 38218 din data de 21.06.2018; 

c) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 

înregistrat cu nr. 38220 din data de 21.06.2018, prin care se motivează, în drept și în fapt,  

necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 

colectivității, respectiv solicitarea privind aprobarea indicatorilor tehnico economici; 

d) Avizul favorabil al Comisiei economice, financiare și de disciplină din cadrul 

Consiliului Local Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 38316 din data de 21.06.2018; 

e) Avizul favorabil al Comisiei juridice, de învăţământ, sănătate, familie, muncă şi 

protecţie socială, cultură, culte, tineret şi sport din cadrul Consiliului Local al Oraşului 

Târgu Frumos, înregistrat cu nr. 38313 din data de 21.06.2018; 

f) Avizul favorabil al Comisiei de amenajare a teritoriului, urbanism, protecție mediu, 

turism și agricultură din cadrul Consiliului Local al Oraşului Târgu Frumos, înregistrat cu 

nr. 38319 din data de 21.06.2018, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economică aferentă proiectului 

,,Reabilitare, modernizare și extindere Grădiniță cu program normal, Târgu Frumos, 

județul Iași”, denumit în continuare Proiectul, în vederea finanțării acestuia în cadrul 

Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1. 

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada 

de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Operațional Regional 

P.O.R, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, potrivit legii. 
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Art. 3. - Orașul Târgu Frumos ia act de necesitatea, oportunitatea şi potenţialul 

economic al investiţiei ,,Reabilitare, modernizare și extindere Grădiniță cu program 

normal, Târgu Frumos, județul Iași”, care va contribui în mod direct la creşterea calităţii 

vieţii locuitorilor orașului. 

Art. 4. - Orașul Târgu Frumos, județul Iași se obligă să asigure veniturile necesare 

acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la 

data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.  

Art. 5. - Numărul de locuitori deserviţi direct de Proiect (capacitatea Grădiniței cu 

Program Normal Strada 1 Mai nr. 2 și capacitatea Grădiniței cu program normal strada 

Tudor Vladimirescu nr. 2) este prezentat în Anexă nr. 1, care este parte integrantă din 

prezenta Hotărâre. 

Art. 6. - Se aprobă caracteristicile tehnico-economice ale investiţiei ce urmează a fi 

realizate, cuprinse în Anexă nr. 1, care este parte integrantă din prezenta Hotărâre.  

Art. 7. - Se aprobă nominalizarea d-lui. Primar VATAMANU Ionel, pentru 

menţinerea relaţiei cu AM POR în derularea proiectului. 

Art. 8. - Se aprobă susținerea din bugetul local a cofinanțării aplicabilă cheltuielilor 

eligibile în procent de 2% și a cheltuielilor neeligibile ale Proiectului, conform Ghidului 

Solicitantului, Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1, Apel dedicat învățământului 

antepreșcolar și preșcolar. 

Art. 9. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către dl. primar al 

Orașului Târgu Frumos,  dl. VATAMANU Ionel. 

Art. 10. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Orașului 

Târgu Frumos, în termenul prevăzut de lege,  

 Primarului Orașului Târgu Frumos, județul Iași; 

 Prefectului județului Iași, 

și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la afișierul primăriei Orașului Târgu Frumos 

și/sau prin publicare pe pagina de internet a instituției și/sau presă. 

 

    Președinte de ședință,     Avizează pentru legalitate, 

     Consilier local,            Secretar, 

         FEODOT NECULAI       Spulber Felicia – Elena  

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședința publică ordinară de astăzi, 21.06.2018, cu un număr de 16 

voturi „pentru”, 0 „abțineri” și 0 voturi „împotrivă” exprimate de un număr de 16 consilieri locali prezenți la 

ședință din cei 17 consilieri locali în funcție. 
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ANEXA NR. 1 LA HOTĂRÂREA NR. 72 DIN 21.06.2018 

 

Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei  

,,REABILITARE, MODERNIZARE ȘI EXTINDERE GRĂDINIȚĂ CU PROGRAM 

NORMAL, TÂRGU FRUMOS, JUDEȚUL IAȘI'' 

 

Amplasament 1: Grădinița cu program normal strada 1 Mai nr. 2, Oraș Târgu Frumos 

 

Indicatori tehnici: 

 Regimul de înălţime – Subsol Tehnic + Parter + 1Etaj; 

 Categoria de importanţă – C; 

 Clasa de importanţă a clădirii– III; 

 Gradul de rezistență la foc: II; 

 Suprafața construită la sol = 384 m
2;

 

 Suprafață construită desfășurată existentă = 748 m
2;

 

 Capacitatea grădiniței: 142 copii.  

 

 

Amplasament 2: Grădinița cu program normal strada Tudor Vladimirescu nr. 2, Oraș Târgu 

Frumos 

Indicatori tehnici: 

 Regimul de înălţime – Parter; 

 Categoria de importanţă – C; 

 Clasa de importanţă a clădirii– III; 

 Gradul de rezistență la foc: II; 

 Suprafața construită la sol = 222 m
2;

 

 Capacitatea grădiniței: 50 copii.  

 

       Durata de implementare a investitiei este de 24 de luni. 
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Indicatorii economici: 

Nr. 

crt 

Denumirea capitolelor de 

cheltuieli 

Valoare 

(fara TVA) 

Valoare 

TVA 

Valoare 

(inclusiv 

TVA) 

Lei Lei Lei 

 1. Valoarea totală a investiției 2.869.391,00 540.928,67 3.410.319,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Președinte de ședință,     Avizează pentru legalitate, 

     Consilier local,            Secretar, 

         FEODOT NECULAI       Spulber Felicia – Elena  

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumire indicator Valoare lei 

1. Valoarea eligibilă 2.869.391,00 

2. Valoare TVA eligibilă 540.928,67 

3. Valoare totală eligibilă 3.410.319,67 

4. Valoare nerambursabilă 3.342.113,27 

5. Contribuție proprie 68.206,40 


