ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
VÎNĂTORI-NEAMŢ
Codul de înregistrare fiscală: 2614279

HOTĂRÂRE
privind implementarea proiectului
”Modernizare retea de drumuri de interes local, comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ”
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- Ghidului Solicitantului, Submăsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la
scară mică” din sesiunea de proiecte derulată de AFIR;
- art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
- art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată
prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la
15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi republicată,
luând act de:
a) Expunerea de motive prezentată de către primarul comunei Vînători-Neamţ, în calitatea sa de
iniţiator, înregistrată cu nr. 1716 din 14.04.2016, prin care se susţine necesitatea şi oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;
b) raportul Compartimentului Proiecte-Programe, Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 1717 din 14.04.2016, prin care se motivează, în drept şi în fapt,
necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Vinători Neamţ;
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, a
căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.27 din 22.04.2016
privind ”Modernizare retea de drumuri de interes local, comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ”,
Consiliul Local al comunei Vînători-Neamţ adoptă prezenta hotărâre.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă implementarea şi instrumentarea de către comuna Vînători-Neamţ a proiectului
”Modernizare retea de drumuri de interes local, comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ”, denumit în
continuare Proiectul ca prioritate investiţională;
Art. 2. Se aprobă următoarele:
- necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei ”Modernizare reţea de drumuri de
interes local, comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ”;
- lucrările sunt prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii
finanţării;
- caracteristici tehnice ale investiţiei propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.) se regăsesc în
anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre;
- agenţii economici deserviţi direct de investiţie se regăsesc în anexă, care este parte integrantă din
prezenta hotărâre;
- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani
de la data efectuării ultimei plăţi;
- nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al comunei Vînători-Neamţ pentru relaţia cu
AFIR în derularea proiectului în persoana doamnei Primar – Petrariu Maria.
Art. 3. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate şi de
ordonator principal de credite, respectiv doamna Petrariu Maria – primar al comunei Vînători-Neamţ;
Art. 4. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 5. Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la articolul 1, precum
şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru proiectul realizat, se suportă din veniturile proprii ale bugetului
local şi/sau împrumuturi.
Art. 6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei VînătoriNeamţ, prin compartimentele de specialitate.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de
lege, primarului Petrariu Maria şi prefectului judeţului Neamţ şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la
sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet http://www.vinatorineamt.ro.
Nr.28
Din 22.04.2016
Presedinte de şedintă:
Consilier, Elena ANDRUŞCĂ

Contrasemnează,
Secretar,
Alina-Iuliana FLOŞ

Total consilieri locali : 15
Prezenti : 14
Pentru : 14
Împotrivă:Abtineri :-
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HOTĂRÂRE
privind implementarea proiectului
”Modernizare retea de drumuri de interes local, comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ”
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- Ghidului Solicitantului, Submăsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la
scară mică” din sesiunea de proiecte derulată de AFIR;
- art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
- art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată
prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la
15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
În temeiul art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi republicată,
luând act de:
d) Expunerea de motive prezentată de către primarul comunei Vînători-Neamţ, în calitatea sa de
iniţiator, înregistrată cu nr. 1716 din 14.04.2016, prin care se susţine necesitatea şi oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;
e) raportul Compartimentului Proiecte-Programe, Dezvoltare Locală din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 1717 din 14.04.2016, prin care se motivează, în drept şi în fapt,
necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;
f) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Vinători Neamţ;
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor publice de interes local, a
căror documentaţie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.27 din 22.04.2016
privind ”Modernizare retea de drumuri de interes local, comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ”,
Consiliul Local al comunei Vînători-Neamţ adoptă prezenta hotărâre.

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă implementarea şi instrumentarea de către comuna Vînători-Neamţ a proiectului
”Modernizare retea de drumuri de interes local, comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ”, denumit în
continuare Proiectul ca prioritate investiţională;
Art. 2. Se aprobă următoarele:
- necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei ”Modernizare reţea de drumuri de
interes local, comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ”;
- lucrările sunt prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii
finanţării;
- caracteristici tehnice ale investiţiei propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.) se regăsesc în
anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre;
- agenţii economici deserviţi direct de investiţie se regăsesc în anexă, care este parte integrantă din
prezenta hotărâre;
- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani
de la data efectuării ultimei plăţi;
- nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al comunei Vînători-Neamţ pentru relaţia cu
AFIR în derularea proiectului în persoana doamnei Primar – Petrariu Maria.
Art. 3. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate şi de
ordonator principal de credite, respectiv doamna Petrariu Maria – primar al comunei Vînători-Neamţ;
Art. 4. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 5. Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la articolul 1, precum
şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru proiectul realizat, se suportă din veniturile proprii ale bugetului
local şi/sau împrumuturi.
Art. 6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei VînătoriNeamţ.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de
lege, primarului Petrariu Maria şi prefectului judeţului Neamţ şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la
sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet http://www.vinatorineamt.ro.
Iniţiator,
Primarul comunei Vînători Neamţ
jr. Maria PETRARIU
Avizat pt. legalitate,
Secretar,
Alina-Iuliana FLOŞ
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ANEXA NR. 1 la HOTĂRÂREA nr. 28 din 22.04.2016
pentru implementarea proiectului ”Modernizare retea de drumuri de interes local, comuna VînătoriNeamţ, judeţul Neamţ”

1.

Numărul de locuitori ai comunei Vînători-Neamţ deserviţi de proiect: 7.595 de locuitori, conform
Recensământului populaţiei din anul 2011 - Anexa 7 publicată pe site-ul www.afir.info;

2.

Caracteristicile tehnice ale investiţiei:
• Lungimea reţelei de drumuri de interes local modernizată: 5,495 km, din care:
- 4,716 km în satul Vînători-Neamţ: strada Vacarescu Ion pe o lungime de 0,863 km, strada
Andreescu pe o lungime de 0,215 km, strada Barliba Vladimir pe o lungime de 1,325 km, strada
Prof. Anton Grigoriu pe o lungime de 0,260 km, strada Drehuta pe o lungime de 1,060 km, strada
Prof. C Papuc pe o lungime de 0,993 km;
- 0,279 în satul Mănăstirea Neamţ: drumul DS 272 pe o lungime de 0,279 km;
- 0,200 km în satul Lunca: strada Dumbrava pe o lungime de 0,200 km;
- 0,300 km în satul Nemţişor: strada Erou Alexandru Moisei pe o lungime de 0,300 km.

3.

Numărul de agenţii economici deserviţi direct de investiţie: 1 agent economic (SC ŢUCĂ CRISTINA
ART SRL).

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ
Str. Ştefan cel Mare, nr.174
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001
e-mail: comunavinatorineamt@gmail.com
Nr. 1717 din 14.04.2016

Aprob,
Primar,
jr. Maria PETRARIU

RAPORT DE SPECIALITATE
privind implementarea proiectului
”Modernizare reţea de drumuri de interes local, comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ”

În temeiul:
Ghidului Solicitantului, Submăsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară mică” din sesiunea de proiecte derulată de AFIR;
art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la
Strasbourg la 15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare “ a unor prevederi
din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documenţatiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", cu
modificările şi completările ulterioare;
prevederilor art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare prin care precizează “Documentaţiile tehnicoeconomice 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” precum si alin (4) “Ordonatorii principali de

credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea fiecărui obiectiv de
investiţii nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanţare ori de competenţa de
aprobare a acestora, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri. Această operaţiune este
supusă controlului financiar preventiv propriu.”
Crearea şi modernizarea infrastructurii rutiere locale constituie elemente de bază pentru
comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiţii de sănătate, protecţia
mediului, accesibilitate şi în general condiţii optime de trai. Integrarea în economia europeană
este facilitată de o infrastructură de transport eficientă, conectată la reţeaua europeană de
transport. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport contribuie la creşterea
competitivităţii economice a Regiunii Nord-Est şi permite dezvoltarea de noi activităţi pe piaţa
internă.
Construcţia şi modernizarea drumurilor reprezintă o necesitate din punct de vedere
economic, reducând durata de transport şi, prin urmare, costurile de transport. De asemenea,
oportunitatea implementării investiţiei este ancorată în Strategia de dezvoltare judeţeană Neamţ
şi Strategia de dezvoltare locală a comunei Vînători-Neamţ şi sunt necesare acţiuni urgente de
creare, extindere, reabilitare şi modernizare a infrastructurii din mediul rural, astfel încât să se
poată asigura o creştere economică a acestor zone şi condiţii de viaţă decente pentru populaţie.
Proiectele de perspectivă ale comunei prevăd în special reabilitarea infrastructurii (apă,
canalizare, drumuri), sprijinirea activităţilor economice, comerciale şi turistice, ameliorarea
condiţiilor igienico – sanitare ale locuitorilor, ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea
surselor de poluare, Consiliul Local având ca obiectiv asigurarea unui nivel ridicat de urbanism
al întregii comune. Drumurile de interes local ce necesită urgent modernizare prezintă la ora
actuală defecte specifice drumurilor pietruite cum ar fi: gropi, făgaşe, şanţuri, provocate de
scurgerea apelor meteorice pe suprafaţa părţii carosabile, scurgerea acestor ape nefiind
asigurată în mod corespunzător, în pofida încercărilor de permanente de întreţinere.

De asemenea în perioadele ploioase drumurile devin greoaie circulaţiei atât pentru oameni
cât şi pentru vehicule cu tracţiune animală sau autovehicule. În perioadele cu precipitaţii
abundente (primăvară, toamnă, iarnă), drumurile devin aproape impracticabile, iar în caz de
forţă majoră (incendiu, calamităţi naturale, accidente etc.) în care este necesar a se interveni cu
mijloace de transport şi echipamente adecvate (pompieri, poliţie, salvare), acestea nu pot
acţiona în timp util fapt care poate conduce la o întârziere deosebit de mare, care în unele cazuri
poate fi fatală locuitorilor comunei.
Prin modernizarea drumurilor de interes local sunt influenţate favorabil condiţiile igienico
– sanitare în care trăiesc localnicii, deoarece în prezent pe timp nefavorabil, deplasarea
locuitorilor implică lupta cu noroiul şi bălţile care se formează.
Un alt neajuns pe timp uscat este provocat de circulaţia vehiculelor, praful rezultat în urma
trecerii acestora provocând un disconfort locuitorilor comunei Vînători-Neamţ, ale căror case se
află în imediata vecinătate a drumurilor asupra cărora este necesară intervenţia.

Modernizarea drumurilor de interes local, din comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ va
asigura un confort sporit de circulaţie, o siguranţă în exploatare, favorizând totodată dezvoltarea
turismului rural, zona beneficiind de un potenţial turistic natural deosebit.
Prin modernizarea drumurilor de interes local se înfrumuseţează zona şi au un impact
pozitiv asupra mediului înconjurător, se realizează căi de comunicaţie care să satisfacă nevoile
actuale şi de perspectivă ale traficului precum şi creşterea siguranţei circulaţiei, cu un impact
benefic asupra mediului, crescând astfel nivelul de urbanism al comunităţii rurale din Comuna
Vînători - Neamţ, comunitate ce este principală beneficiară a lucrărilor de modernizare. Se vor
asigura astfel desfăşurarea în condiţii normale a tuturor activităţilor socio-economice din zonă.
Investiţia va cuprinde modernizarea reţelei de drumuri de interes local după cum urmează:
1. În satul Vînători-Neamţ vor fi modernizate următoarele străzi:
- Strada Văcărescu Ion pe o lungime de 0,863 km, de la Km 0+000 la Km 0+863;
- Strada Andreescu pe o lungime de 0,215 Km, de la Km 0+000 la Km =+215;
- Strada Bârliba Vladimir pe o lungime de 1,325 km, dela Km 0+000 la Km 1+325;
- Strada Prof. Anton Grigoriu pe o lungime de 0,260 Km, de la Km 0+000 la la Km
0+260;
- Strada Drehuţa pe o lungime de 1,060 Km, de la Km 0+000 la Km 1+060;
- Strada Prof. C. Papuc pe o lungime de 0,993 Km, de la Km 0+000 la km 0+993.

2. În satul Mănăstirea Neamţ va fi modernizat DS 272 pe o lungime de 0,279 km, de la Km
0+000 la km 0+279.
3. În satul Lunca va fi modernizată strada Dumbrava pe o lungime de 0,200, de la Km 0+000
la km 0+200.
4. În satul Nemţişor va fi modernizată strada Erou Alexandru Moisei pe o lungime de 0,300
km, de la km 0+000 la km 0+300.
Astfel, este imperios necesară implementarea proiectului „Modernizare reţea de drumuri
de interes local, comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ” în scopul diminuării tendinţei de
declin social şi economic, stopării fenomenului de depopulare din mediul rural şi îmbunătăţirii
nivelului de trai în comuna Vînători-Neamţ, îmbunătăţirii protecţiei mediului prin protecţia
biodiversităţii şi reducerea impactului negativ asupra acestuia.

Compartiment proiecte-programe şi dezvoltare locală
Inspector,
Elena COŞOFREŢ

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
- PRIMAR NR. 1716 DIN 14.04.2016
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului ”Modernizare reţea de drumuri de
interes local, comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ”
În conformitate cu:
Ghidului Solicitantului, Submăsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea
infrastructurii de bază la scară mică” din sesiunea de proiecte derulată de AFIR;
art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la
Strasbourg la 15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare “ a unor prevederi
din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii", cu
modificarile si completarile ulterioare;
prevederilor art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare prin care precizeaza “Documentaţiile tehnicoeconomice 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” precum si alin (4) “Ordonatorii principali de
credite, pe propria răspundere, actualizează şi aprobă valoarea fiecărui obiectiv de
investiţii nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanţare ori de competenţa de
aprobare a acestora, în funcţie de evoluţia indicilor de preţuri. Această operaţiune este
supusă controlului financiar preventiv propriu.”
Crearea şi modernizarea infrastructurii rutiere locale constituie elemente de bază pentru
comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiţii de sănătate, protectia
mediului, accesibilitate şi în general condiţii optime de trai. Integrarea în economia europeană

este facilitată de o infrastructură de transport eficientă, conectată la reţeaua europeană de
transport. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport contribuie la creşterea
competitivităţii economice a Regiunii Nord-Est şi permite dezvoltarea de noi activităţi pe piaţa
internă.
Investiţia va cuprinde modernizarea reţelei de drumuri de interes local după cum urmează:
1. În satul Vînători-Neamţ vor fi modernizate următoarele străzi:
- Strada Văcărescu Ion pe o lungime de 0,863 km, de la Km 0+000 la Km 0+863;
- Strada Andreescu pe o lungime de 0,215 Km, de la Km 0+000 la Km =+215;
- Strada Bârliba Vladimir pe o lungime de 1,325 km, dela Km 0+000 la Km 1+325;
- Strada Prof. Anton Grigoriu pe o lungime de 0,260 Km, de la Km 0+000 la la Km
0+260;
- Strada Drehuţa pe o lungime de 1,060 Km, de la Km 0+000 la Km 1+060;
- Strada Prof. C. Papuc pe o lungime de 0,993 Km, de la Km 0+000 la km 0+993.
2. În satul Mănăstirea Neamţ va fi modernizat DS 272 pe o lungime de 0,279 km, de la Km
0+000 la km 0+279.
3. În satul Lunca va fi modernizată strada Dumbrava pe o lungime de 0,200, de la Km 0+000
la km 0+200.
4. În satul Nemţişor va fi modernizată strada Erou Alexandru Moisei pe o lungime de 0,300
km, de la km 0+000 la km 0+300.
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