
                                      
                                 

                           

 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
Pentru completarea ANEXEI la HCL nr. 85/29.11.2017  

privind instrumentarea proiectului"Proiect integrat pentru realizarea investițiilor: extindere 
rețea publică de apă în satul  Lunca, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț; amenajarea 
spațiilor publice de recreere pentru populația rurală din  comuna Vînători-Neamț, județul 

Neamț; campanie de promovare a produselor, serviciilor și proiectelor finanțate în teritoriul 
GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR" 

 
Consiliul local al comunei Vînători Neamț, județul Neamț; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  
-Ghidului Solicitantului, Măsura 4.4 „Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare sociala in 

teritoriul GAL” din Apelul de Selectie nr.1 lansat de Asociatia Grup de Actiune Locala Tinutul 
Zimbrilor; 

-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;  
-Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, cu modificările și 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 conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera „b” şi alin. 4, litera „d”, precum şi ale 
art. 45, alin. (2), coroborate cu art. 115. alin. (1), litera „b” din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
luând act de: 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL  NEAMŢ 

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

 
 



a) Expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Vînători-Neamţ, în 
calitatea sa de iniţiator, înregistrată cu nr. 2701 din 20.06.2018, prin care se susţine necesitatea şi 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii; 

b) raportul comun al Compartimentului Proiecte-Programe, Dezvoltare Locală și al 
Serviciului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr. 2702 din 20.06.2018, 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.86 din 29.11.2017 privind "Proiect integrat pentru realizarea investițiilor: extindere 
rețea publică de apă în satul  Lunca, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț; amenajarea 
spațiilor publice de recreere pentru populația rurală din  comuna Vînători-Neamț, județul 
Neamț; campanie de promovare a produselor, serviciilor și proiectelor finanțate în teritoriul 
GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR", 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă completarea ANEXEI la HCL nr. 85/29.11.2017  privind implementarea 
şi instrumentarea de către comuna Vînători-Neamţ a proiectului "Proiect integrat pentru 
realizarea investițiilor: extindere rețea publică de apă în satul  Lunca, comuna Vînători-Neamț, 
județul Neamț; amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală din  comuna 
Vînători-Neamț,  județul Neamț; campanie de promovare a produselor, serviciilor și proiectelor 
finanțate în teritoriul GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR" denumit în continuare Proiectul ca 
prioritate investiţională, după cum urmează: 
2. Caracteristicile tehnice ale proiectului: 
 

3. Amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală din  Comuna 
Vînători-Neamț, Județul Neamț: 

 1. Funcțiunea tehnologică: iluminarea arhitecturală pe timp de noapte cu 2 stâlpi fotovoltaici 
cu lampa led, achiziționarea a 2 coșuri de gunoi cu decorațiuni din lemn, achiziționarea unui 
complex de joacă pentru copii vârstele 4-14 ani, balansoar 2 persoane pentru copii cu varstele 4-14 
ani, delfin pe arc, cățel cu arc și cocoș cu arc pentru copii cu vârstele între 2-8 ani, măsuță șah cu 2 
băncuțe pentru adulți, dale de cauciuc pentru protecția copiilor în echipamentele de joacă 

2. Suprafața amenajată: 369,58 mp 
 

4. Campanie de promovare a produselor, serviciilor și proiectelor finanțate în teritoriul 
GAL Ținutul Zimbrilor: 

 1. 11 bannere 5*1,5 ml  de promovare: albe, inscripționare în policromie; dimensiune 5 m x 
1.5 m; printare fata-verso; grosime standard de minim 510gr/m; materiale rezistente la intemperii; 
culori rezistente la UV; tiv și capse metalice pentru ancorare la 100 cm; perforații pentru vânt; 



materiale pentru ancorare și fixare; inclusiv servicii de machetare/editare; design personalizat cu 
elemente grafice și de identificare conf. cerințelor 

2. 200 exemplare broșură-catalog  cu următoarele caracteristici: A4 închis (A3 deschis); 
Modalitatea de legare pentru broșuri capsarea „tip revistă"; număr de pagini: 40+2 coperți 
carton lucios 240 g/mp; color față-verso, carton 170 g/mp, lucios, tipărit color față-verso; 
inclusiv servicii de machetare/editare; design personalizat cu elemente grafice și de 
identificare conform Cerințelor 
 
Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 85/29.11.2017 rămân neschimbate; 

 Art. 3.  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Vînători-Neamţ.  

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei 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.30 
Din 29.06.2018 
 
 
 

Presedinte de şedintă: 
Consilier,Victor IACOBOAEA                                                       

                                                                                               Contrasemnează, 
                                                                                                  Secretar, 

                                                                                                                            Alina-Iuliana FLOŞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Total consilieri locali :   14                                                                                                                                                                            
   Prezenti :  13 
   Pentru   :   13          
   Împotrivă:  
   Abtineri :   -                                                                                        

    
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA VÎNĂTORI-NEA 

 
Însuşit de Consiliul Local prin Hotărârea 

Nr. 30 din 29.06.2018 
 
 

Primarul Comunei, 
jr. Maria PETRARIU 

 
 

 
ANEXA 1  

privind instrumentarea proiectului "Proiect integrat pentru realizarea investițiilor: extindere rețea publică de apă 
în satul  Lunca, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț; amenajarea spațiilor publice de recreere pentru 

populația rurală din  comuna Vînători-Neamț, județul Neamț; campanie de promovare a produselor, serviciilor 
și proiectelor finanțate în teritoriul GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR" 

 
Numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi precum şi caracteristicile tehnice ale proiectului"Proiect integrat 
pentru realizarea investițiilor: extindere rețea publică de apă în satul  Lunca, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț; 
amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală din  comuna Vînători-Neamț, județul Neamț; campanie 
de promovare a produselor, serviciilor și proiectelor finanțate în teritoriul GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR"  

1. Numărul de locuitori deserviţi de proiect: 
Nr. 
crt. 

Denumire Număr persoane 

1 
Locuitori deserviţi de investitia extindere retea publica de 
apa in satul Lunca, comuna Vinatori-Neamt, judetul 
Neamt 

256 

2. 
Locuitori deserviţi de investitia amenajarea spatiilor 
publice de recreere pentru populatia rurala din comuna 
Vinatori-Neamt, judetul Neamt 

553 

3. 
Locuitori deserviţi de investitia campanie de promovare a 
produselor, serviciilor si proiectelor finantate in 
teritoriul GAL TINUTUL ZIMBRILOR 

200 

   TOTAL 1009 
   
 2. Caracteristici tehnice ale proiectului: 

Nr. 
crt. 

Nume indicator Valoare indicator 

1. Lungime reţea publică apă 1.210 m 

2.  Debit total de apă distribuită consumatorilor 

Necesar de apa: 
Qzimed =  25,6 mc/zi 
Qzimax = 33,28 mc/zi 
Qormax = 2,77 mc/h 
 
Cerinta de apa: 
Qszimed = 35,25 mc/zi 
Qs zi max = 43,26 mc/zi 
Qs 0 max. = 0,23 mc/h 

3.  
Amenajarea spațiilor publice de recreere pentru 
populația rurală din  Comuna Vînători-Neamț, 
Județul Neamț 

1. Funcțiunea tehnologică: iluminarea 
arhitecturală pe timp de noapte cu 2 stâlpi 
fotovoltaici cu lampa led, achiziționarea a 2 
coșuri de gunoi cu decorațiuni din lemn, 
achiziționarea unui complex de joacă pentru copii 
vârstele 4-14 ani, balansoar 2 persoane pentru 
copii cu varstele 4-14 ani, delfin pe arc, cățel cu 
arc și cocoș cu arc pentru copii cu vârstele între 2-
8 ani, măsuță șah cu 2 băncuțe pentru adulți, dale 



de cauciuc pentru protecția copiilor în 
echipamentele de joacă 
2. Suprafața amenajată: 369,58 mp 
 

4.  
Campanie de promovare a produselor, serviciilor și 
proiectelor finanțate în teritoriul GAL Ținutul 
Zimbrilor 

1. 11 bannere 5*1,5 ml  de promovare: albe, 
inscripționare în policromie; dimensiune 5 m x 
1.5 m; printare fata-verso; grosime standard de 
minim 510gr/m; materiale rezistente la 
intemperii; culori rezistente la UV; tiv și capse 
metalice pentru ancorare la 100 cm; perforații 
pentru vânt; materiale pentru ancorare și fixare; 
inclusiv servicii de machetare/editare; design 
personalizat cu elemente grafice și de identificare 
conf. cerințelor 
2. 200 exemplare broșură-catalog  cu 
următoarele caracteristici: A4 închis (A3 
deschis); Modalitatea de legare pentru broșuri 
capsarea „tip revistă"; număr de pagini: 40+2 
coperți carton lucios 240 g/mp; color față-verso, 
carton 170 g/mp, lucios, tipărit color față-verso; 
inclusiv servicii de machetare/editare; design 
personalizat cu elemente grafice și de identificare 
conf. cerințelor 

 
 

 
Compartiment Achiziții Publice și  

Administrarea Domeniului Public și Privat 
Inspector, 

Ionela-Mihaela FILIP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROIECT                                                  ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNATORI-NEAMŢ 

 
HOTĂRÂRE 

Pentru completarea ANEXEI la HCL nr. 85/29.11.2017  
privind instrumentarea proiectului"Proiect integrat pentru realizarea investițiilor: extindere 

rețea publică de apă în satul  Lunca, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț; amenajarea 
spațiilor publice de recreere pentru populația rurală din  comuna Vînători-Neamț, județul 

Neamț; campanie de promovare a produselor, serviciilor și proiectelor finanțate în teritoriul 
GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR" 

 
Consiliul local al comunei Vînători Neamț, județul Neamț; 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  
-Ghidului Solicitantului, Măsura 4.4 „Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare sociala in 

teritoriul GAL” din Apelul de Selectie nr.1 lansat de Asociatia Grup de Actiune Locala Tinutul 
Zimbrilor; 

-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;  
-Hotărârea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice, cu modificările și 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 conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera „b” şi alin. 4, litera „d”, precum şi ale 
art. 45, alin. (2), coroborate cu art. 115. alin. (1), litera „b” din Legea administraţiei publice locale 
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
luând act de: 

a) Expunerea de motive  prezentată de către primarul comunei Vînători-Neamţ, în 
calitatea sa de iniţiator, înregistrată cu nr. 2701 din 20.06.2018, prin care se susţine 
necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivităţii; 



b) raportul comun al Compartimentului Proiecte-Programe, Dezvoltare Locală și al 
Serviciului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr. 2702 din 20.06.2018, 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.86 din 29.11.2017 privind "Proiect integrat pentru realizarea investițiilor: extindere 
rețea publică de apă în satul  Lunca, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț; amenajarea 
spațiilor publice de recreere pentru populația rurală din  comuna Vînători-Neamț, județul 
Neamț; campanie de promovare a produselor, serviciilor și proiectelor finanțate în teritoriul 
GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR", 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă completarea ANEXEI la HCL nr. 85/29.11.2017 privind implementarea şi 
instrumentarea de către comuna Vînători-Neamţ a proiectului "Proiect integrat pentru realizarea 
investițiilor: extindere rețea publică de apă în satul  Lunca, comuna Vînători-Neamț, județul 
Neamț; amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală din  comuna Vînători-
Neamț, județul Neamț; campanie de promovare a produselor, serviciilor și proiectelor finanțate 
în teritoriul GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR" denumit în continuare Proiectul ca prioritate 
investiţională, după cum urmează: 
 
2. Caracteristicile tehnice ale proiectului: 
 

3. Amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală din  Comuna 
Vînători-Neamț, Județul Neamț: 

 1. Funcțiunea tehnologică: iluminarea arhitecturală pe timp de noapte cu 2 stâlpi fotovoltaici 
cu lampa led, achiziționarea a 2 coșuri de gunoi cu decorațiuni din lemn, achiziționarea unui 
complex de joacă pentru copii vârstele 4-14 ani, balansoar 2 persoane pentru copii cu varstele 4-14 
ani, delfin pe arc, cățel cu arc și cocoș cu arc pentru copii cu vârstele între 2-8 ani, măsuță șah cu 2 
băncuțe pentru adulți, dale de cauciuc pentru protecția copiilor în echipamentele de joacă 

2. Suprafața amenajată: 369,58 mp 
 

4. Campanie de promovare a produselor, serviciilor și proiectelor finanțate în teritoriul 
GAL Ținutul Zimbrilor: 

 1. 11 bannere 5*1,5 ml  de promovare: albe, inscripționare în policromie; dimensiune 5 m x 
1.5 m; printare fata-verso; grosime standard de minim 510gr/m; materiale rezistente la intemperii; 
culori rezistente la UV; tiv și capse metalice pentru ancorare la 100 cm; perforații pentru vânt; 
materiale pentru ancorare și fixare; inclusiv servicii de machetare/editare; design personalizat cu 
elemente grafice și de identificare conf. cerințelor 



2. 200 exemplare broșură-catalog cu următoarele caracteristici: A4 închis (A3 deschis); 
Modalitatea de legare pentru broșuri capsarea „tip revistă"; număr de pagini: 40+2 coperți 
carton lucios 240 g/mp; color față-verso, carton 170 g/mp, lucios, tipărit color față-verso; 
inclusiv servicii de machetare/editare; design personalizat cu elemente grafice și de 
identificare conform Cerințelor 

 
Art. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 85/29.11.2017 rămân neschimbate; 

 Art. 3.  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Vînători-Neamţ.  

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei 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.  
 

Inițiator, 
Primarul comunei Vînători Neamț 

jr. Maria PETRARIU 
 

 
                                                                                                 Avizat pt. legalitate 
                                                                                                        Secretar, 
                                                                                               Alina Iuliana FLOŞ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA VÎNĂTORI-NEAMŢ 

 
Însuşit de Consiliul Local prin Hotărârea 

Nr. ____ din ................. 
 
 

Primarul Comunei, 
jr. Maria PETRARIU 

 
Serviciul Financiar-Contabil, 

Inspector principal, Elena AVĂDANEI-ROȘU 
 

 
ANEXA 1 la HCL Nr.______./.................. 

 
privind instrumentarea proiectului "Proiect integrat pentru realizarea investițiilor: extindere rețea publică de apă 

în satul  Lunca, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț; amenajarea spațiilor publice de recreere pentru 
populația rurală din  comuna Vînători-Neamț, județul Neamț; campanie de promovare a produselor, serviciilor 

și proiectelor finanțate în teritoriul GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR" 
 
Numărul de locuitori deserviţi de proiect/utilizatori direcţi precum şi caracteristicile tehnice ale proiectului"Proiect integrat 
pentru realizarea investițiilor: extindere rețea publică de apă în satul  Lunca, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț; 
amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală din  comuna Vînători-Neamț, județul Neamț; campanie 
de promovare a produselor, serviciilor și proiectelor finanțate în teritoriul GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR"  
  1. Numărul de locuitori deserviţi de proiect: 

Nr. crt. Denumire Număr persoane 

1 
Locuitori deserviţi  de investitia extindere retea publica de 
apa in satul  Lunca, comuna Vinatori-Neamt , judetul 
Neamt 

256 

2. 
Locuitori deserviţi  de investitia amenajarea spatiilor 
publice de recreere pentru populatia rurala din  comuna 
Vinatori-Neamt, judetul Neamt 

553 

3. 
Locuitori deserviţi  de investitia campanie de promovare a 
produselor ,serviciilor si proiectelor finantate in teritoriul 
GAL TINUTUL ZIMBRILOR 

200 

   TOTAL 1009 
   
 2. Caracteristici tehnice ale proiectului: 

Nr. 
crt. 

Nume indicator Valoare indicator 

1. Lungime reţea publică apă 1.210 m 

2.  Debit total de apă distribuită consumatorilor 

Necesar de apa: 
Qzimed =  25,6 mc/zi 
Qzimax = 33,28 mc/zi 
Qormax = 2,77 mc/h 
 
Cerinta de apa: 
Qszimed = 35,25 mc/zi 
Qs zi max = 43,26 mc/zi 
Qs 0 max. = 0,23 mc/h 

3.  
Amenajarea spațiilor publice de recreere pentru 
populația rurală din  Comuna Vînători-Neamț, 
Județul Neamț 

1. Funcțiunea tehnologică: iluminarea arhitecturală pe 
timp de noapte cu 2 stâlpi fotovoltaici cu lampa led, 
achiziționarea a 2 coșuri de gunoi cu decorațiuni din 
lemn, achiziționarea unui complex de joacă pentru 
copii vârstele 4-14 ani, balansoar 2 persoane pentru 
copii cu varstele 4-14 ani, delfin pe arc, cățel cu arc și 
cocoș cu arc pentru copii cu vârstele între 2-8 ani, 



măsuță șah cu 2 băncuțe pentru adulți, dale de cauciuc 
pentru protecția copiilor în echipamentele de joacă 
2. Suprafața amenajată:  
 

4.  
Campanie de promovare a produselor, 
serviciilor și proiectelor finanțate în teritoriul 
GAL Ținutul Zimbrilor 

1. 11 bannere 5*1,5 ml  de promovare: albe, 
inscripționare în policromie; dimensiune 5 m x 1.5 m; 
printare fata-verso; grosime standard de minim 
510gr/m; materiale rezistente la intemperii; culori 
rezistente la UV; tiv și capse metalice pentru ancorare 
la 100 cm; perforații pentru vânt; materiale pentru 
ancorare și fixare; inclusiv servicii de 
machetare/editare; design personalizat cu elemente 
grafice și de identificare conf. cerințelor 
2. 200 exemplare broșură-catalog  cu următoarele 
caracteristici: A4 închis (A3 deschis); Modalitatea de 
legare pentru broșuri capsarea „tip revistă"; număr de 
pagini: 40+2 coperți carton lucios 240 g/mp; color față-
verso, carton 170 g/mp, lucios, tipărit color față-verso; 
inclusiv servicii de machetare/editare; design 
personalizat cu elemente grafice și de identificare conf. 
cerințelor 

 
Inițiator, 

Primarul comunei Vînători Neamț 
jr. Maria PETRARIU 

                                                                                                 Avizat pt. legalitate 
                                                                                                        Secretar, 
                                                                                                Alina Iuliana FLOŞ 
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   Nr. 2702 din 20.06.2018                                                                                   Aprob, 
                                                                                                                              Primar,                                  
                                                                                                                  jr. Maria PETRARIU                  

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru completarea ANEXEI la HCL 85/29.11.2017 privind 

instrumentarea proiectului"Proiect integrat pentru realizarea investițiilor: extindere rețea 
publică de apă în satul  Lunca, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț; amenajarea spațiilor 

publice de recreere pentru populația rurală din  comuna Vînători-Neamț, județul Neamț; 
campanie de promovare a produselor, serviciilor și proiectelor finanțate în teritoriul GAL 

ȚINUTUL ZIMBRILOR" 
 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  
- Ghidului Solicitantului, Măsura 4.4 „Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare sociala in 

teritoriul GAL” din Apelul de Selectie nr.1 lansat de Asociatia Grup de Actiune Locala 
Tinutul Zimbrilor; 

- 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; 
 
Este necesară completarea ANEXEI la HCL nr. 85/29.11.2017 privind implementarea şi 
instrumentarea de către comuna Vînători-Neamţ a proiectului "Proiect integrat pentru 
realizarea investițiilor: extindere rețea publică de apă în satul  Lunca, comuna Vînători-
Neamț, județul Neamț; amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală 
din  comuna Vînători-Neamț, județul Neamț; campanie de promovare a produselor, 
serviciilor și proiectelor finanțate în teritoriul GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR" denumit în 
continuare Proiectul ca prioritate investiţională, după cum urmează: 
 
 
 
 



2. Caracteristicile tehnice ale proiectului: 
 

3. Amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală din  Comuna 
Vînători-Neamț, Județul Neamț: 

 1. Funcțiunea tehnologică: iluminarea arhitecturală pe timp de noapte cu 2 stâlpi fotovoltaici 
cu lampa led, achiziționarea a 2 coșuri de gunoi cu decorațiuni din lemn, achiziționarea unui 
complex de joacă pentru copii vârstele 4-14 ani, balansoar 2 persoane pentru copii cu varstele 4-14 
ani, delfin pe arc, cățel cu arc și cocoș cu arc pentru copii cu vârstele între 2-8 ani, măsuță șah cu 2 
băncuțe pentru adulți, dale de cauciuc pentru protecția copiilor în echipamentele de joacă 

2. Suprafața amenajată:  
 

4. Campanie de promovare a produselor, serviciilor și proiectelor finanțate în teritoriul 
GAL Ținutul Zimbrilor: 

 1. 11 bannere 5*1,5 ml  de promovare: albe, inscripționare în policromie; dimensiune 5 m x 
1.5 m; printare fata-verso; grosime standard de minim 510gr/m; materiale rezistente la intemperii; 
culori rezistente la UV; tiv și capse metalice pentru ancorare la 100 cm; perforații pentru vânt; 
materiale pentru ancorare și fixare; inclusiv servicii de machetare/editare; design personalizat cu 
elemente grafice și de identificare conf. cerințelor 

2. 200 exemplare broșură-catalog cu următoarele caracteristici: A4 închis (A3 deschis); 
Modalitatea de legare pentru broșuri capsarea „tip revistă"; număr de pagini: 40+2 coperți 
carton lucios 240 g/mp; color față-verso, carton 170 g/mp, lucios, tipărit color față-verso; 
inclusiv servicii de machetare/editare; design personalizat cu elemente grafice și de 
identificare conform Cerințelor 

Astfel, Anexa va fi reprezentată astfel: 
 

1. Numărul de locuitori deserviţi de proiect: 
Nr. crt. Denumire Număr persoane 

1 
Locuitori deserviţi  de investitia extindere retea publica de 
apa in satul  Lunca, comuna Vinatori-Neamt , judetul 
Neamt 

256 

2. 
Locuitori deserviţi  de investitia amenajarea spatiilor 
publice de recreere pentru populatia rurala din  comuna 
Vinatori-Neamt, judetul Neamt 

553 

3. 
Locuitori deserviţi  de investitia campanie de promovare a 
produselor ,serviciilor si proiectelor finantate in teritoriul 
GAL TINUTUL ZIMBRILOR 

200 

   TOTAL 1009 
   
 2. Caracteristici tehnice ale proiectului: 

Nr. 
crt. 

Nume indicator Valoare indicator 

1. Lungime reţea publică apă 1.210 m 

2.  Debit total de apă distribuită consumatorilor 

Necesar de apa: 
Qzimed =  25,6 mc/zi 
Qzimax = 33,28 mc/zi 
Qormax = 2,77 mc/h 
 



Cerinta de apa: 
Qszimed = 35,25 mc/zi 
Qs zi max = 43,26 mc/zi 
Qs 0 max. = 0,23 mc/h 

3.  
Amenajarea spațiilor publice de recreere pentru 
populația rurală din  Comuna Vînători-Neamț, 
Județul Neamț 

1. Funcțiunea tehnologică: iluminarea arhitecturală pe 
timp de noapte cu 2 stâlpi fotovoltaici cu lampa led, 
achiziționarea a 2 coșuri de gunoi cu decorațiuni din 
lemn, achiziționarea unui complex de joacă pentru 
copii vârstele 4-14 ani, balansoar 2 persoane pentru 
copii cu varstele 4-14 ani, delfin pe arc, cățel cu arc și 
cocoș cu arc pentru copii cu vârstele între 2-8 ani, 
măsuță șah cu 2 băncuțe pentru adulți, dale de cauciuc 
pentru protecția copiilor în echipamentele de joacă 
2. Suprafața amenajată: 369,58 mp 
 

4.  
Campanie de promovare a produselor, 
serviciilor și proiectelor finanțate în teritoriul 
GAL Ținutul Zimbrilor 

1. 11 bannere 5*1,5 ml  de promovare: albe, 
inscripționare în policromie; dimensiune 5 m x 1.5 m; 
printare fata-verso; grosime standard de minim 
510gr/m; materiale rezistente la intemperii; culori 
rezistente la UV; tiv și capse metalice pentru ancorare 
la 100 cm; perforații pentru vânt; materiale pentru 
ancorare și fixare; inclusiv servicii de 
machetare/editare; design personalizat cu elemente 
grafice și de identificare conf. cerințelor 
2. 200 exemplare broșură-catalog  cu următoarele 
caracteristici: A4 închis (A3 deschis); Modalitatea de 
legare pentru broșuri capsarea „tip revistă"; număr de 
pagini: 40+2 coperți carton lucios 240 g/mp; color față-
verso, carton 170 g/mp, lucios, tipărit color față-verso; 
inclusiv servicii de machetare/editare; design 
personalizat cu elemente grafice și de identificare conf. 
cerințelor 

 
Proiectul integrat pentru realizarea investitiilor: extindere retea publica de apa in satul  Lunca, 
comuna Vinatori-Neamt , judetul Neamt; amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia 
rurala din  comuna Vinatori-Neamt, judetul Neamt; campanie de promovare a produselor, 
serviciilor si proiectelor finantate in teritoriul GAL TINUTUL ZIMBRILOR este necesar din 
prisma fiecaruia dintre cele 3 proiecte, dupa cum urmeaza: 

1. Extindere retea publica de apa in satul  Lunca, comuna Vinatori-Neamt , judetul Neamt 
Aceasta extindere de retea publica de apa din satul Lunca, respectiv Strada Vartic pe o lungime 
totala L = 1.210 m este necesara pentru cresterea gradului calitatii vietii pentru locuitorii de pe 
acea strada, locuitori care initial nu au beneficiat de aceste utilitati si de a ajunge la nivelul existent 
in Uniunea Europeana. Din perspectiva consumurilor de apă actuale, dar şi prin corelarea cu 
cantitatea resurselor existente, managementul calităţii apelor reprezintă o componentă principală a 
managementului factorilor de mediu şi o condiţie absolut esenţială pentru a asigura dezvoltarea 
durabilă a societăţii omeneşti, datorită atât aspectelor legate de tratarea apelor, cât şi a celor 
privind generarea şi posibilităţile de epurare a apelor uzate, ape care, prin deversarea ulterioară, au 
un impact negativ asupra calităţii apelor de suprafaţă şi subterane. Necesitatea alimentarii cu apa 
deriva din faptul ca Locuintele situate pe strada Vartci pe care nu s-a realizat sistem centralizat de 
alimentare cu apa,  se alimenteaza cu apa din surse locale (fantani), iar apele uzate menajere sunt 
evacuate in fose septice sau toalete uscate. Prin asigurarea accesului populatiei de pe strada Vartic 
la reteaua de distribuite publica de apa se vor realiza obiectivele strategice ce au în vedere 



asigurarea şi protejarea factorului uman, progresul economic al zonei şi conservarea patrimoniului, 
grupate în trei direcţii de acţiune astfel şi anume: stoparea migraţiei populaţiei din mediul rural şi 
stimularea revenirii, cel puţin parţiale, a populaţiei din localităţile urbane spre cele rurale; 
asigurarea condiţiilor de trai şi de civilizaţie în mediul rural, stimulând stabilirea populaţiei active 
în mediul rural; ridicarea gradului general de civilizaţie a populaţiei din localitatea Lunca, prin 
ameliorarea condiţiilor igienico- sanitare ; conservarea şi protecţia mediului rural – factor de 
atracţie a populaţiei autohtone şi a străinilor spre mediul rural; turismul rural va deveni un 
ambasador cultural – educaţional, un instrument constant şi nu costisitor – de progres social al 
satului          

Fata de cele prezentate mai sus se apreciaza faptul ca se impune cu necesitate extinderea retelei 
publice de apa pentru strada Vartic, in contextul in care Romania este deja membra U.E. si se 
impune implementarea standardelor comunitare cu privire la asigurarea utilitatilor edilitare. 
Dezvoltarea economica si sociala durabila a unei localitati depinde in mare masura de amploarea 
echiparii edilitare a acesteia, de asigurarea tuturor utilitatilor necesare desfasurarii activitatii 
potentialilor investitori sau consumatori, prin ridicarea standardului de viata. 

2.Amenajarea spatiilor publice de recreere pentru populatia rurala din  comuna Vinatori-Neamt, 
judetul Neamt: Obiectivul proiectului constă în modernizarea spaţiului public Velodrom & Piste 
biciclete şi valorificarea acestuia prin transformare într-un spaţiu de odihnă şi agrement atat pentru 
copii cat si pentru adulti. Modernizarea acestui spatiu va pune în evidenţă potenţialul natural al 
zonei care permite realizarea unui parc tematic bine organizat care să se integreze în ansamblul 
rural existent si va permite cresterea si imbunatatirea calitatii vietii. Procesul de amenajare a 
peisajului cuprinde actiuni vizand punerea in valoare, refacerea si ameliorarea peisajelor, 
agrementarea acestora care sa devina cat mai agreabile pentru procesul de recreere. Astfel: 

a.Proiectul contine componenta de protectie a mediului: iluminarea arhitecturala pe timp de 
noapte cu 2 stalpi fotovoltaici cu lampa led, achizitionarea a doua cosuri de gunoi cu 
decoratiuni din lemn 

b.Mentinerea si imbunatatirea calitatii factorilor de mediu si a sanatatii populatiei: crearea unui 
mediu sanatos, accesul liber la recreere in parc, mentinerea si dezvoltarea functiilor de protectie a 
spatiilor verzi prin ameliorarea calitatii vegetatiei in zona, parcul de recreere poate avea un efect 
reconfortant, estetic care sa sporeasca dorinta si durata de viata a oamenilor: achizitionarea si 
montarea unui complex de joaca pentru copii varstele 4-14 ani, balansoar 2 persoane pentru 
copii cu varstele 4-14 ani, delfin pe arc, catel cu arc si cocos cu arc pentru copii cu varstele 
intre 2-8 ani, masuta sah cu 2 bancute pentru adulti, dale de cauciuc pentru protectia 
copiilor in echipamentele de joaca 

c.Cresterea dinamismului economic si turistic prin: punerea in valoare a resurselor naturale si a 
celor create intr-o zona de interes turistic, cresterea atractivitatii zonei si a fluxului turistic: spatiul 
de recreere se afla in zona Tinutul Zimbrului cu obiective de interes turisitic foarte importante, 
respectiv Parcul Natural Vinatori-Neamt si manastiri. 

3. Campanie de promovare a produselor, serviciilor si proiectelor finantate in teritoriul 
GAL TINUTUL ZIMBRILOR: Scopul proiectului constă în cunoașterea și conștientizarea în 
rândul populației a valorilor tradiționale specifice din zona GAL Tinutul Zimbrilor, ocrotirea și 
perpetuarea conștientă a tradițiilor culturale, gastronomice și a celor meșteșugărești, stimularea 
prin măsuri de promovare a utilizării produselor și serviciilor autohtone. Prin acest proiect 
Comuna Vinatori-Neamt dorește să asiste la o schimbare prin care zona Tinutul Zimbrilor poate 
deveni un mediu atrăgător pentru afaceri, la facilitarea accesării fondurilor externe, la sprijinirea 



investițiilor și a inovațiilor realizate în regiune, la stimularea spiritului antreprenorial și a creării 
noilor locuri de muncă, la facilitarea realizării planurilor de dezvoltare a întregii regiuni, și la 
furnizarea informațiilor utile în domeniul dezvoltării întreprinderilor. In vederea promovarii 
bunurilor, serviciilor si proiectelor va fi realizata o brosura-catalog care să reuneasca producatorii 
si prestatorii care respectă atributul de tradiţionalitate din teritoriul GAL Tinutului Zimbrilor, 
catalog care să le ofere posibilitatea de a avea mai multă vizibilitate pe piaţă. De asemenea, va fi 
realizata o campanie de promovare in media (televiziune locala/ regionala si presa scrisa) prin 
articole si promo-uri video. De asemenea, se vor achizitiona 11 bannere  ce vor fi amplasate cate 
unul in fiecare UAT partener GAL. 
 
 

 
    Compartiment Achizitii publice, ADPP                             Serviciul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe,         
          Inspector, Ionela-Mihaela FILIP                                        Inspector asistent, Ramona FLOREAN 

                                                                                                                          Inspector principal, Elena AVĂDANEI-ROȘU 
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Nr. 2701 din 20.06.2018                                                                                    
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru completarea ANEXEI la HCL nr. 85/29.11.2017 privind 
instrumentarea proiectului "Proiect integrat pentru realizarea investițiilor: extindere rețea 

publică de apă în satul  Lunca, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț; amenajarea spațiilor 
publice de recreere pentru populația rurală din  comuna Vînători-Neamț, județul Neamț; 
campanie de promovare a produselor, serviciilor și proiectelor finanțate în teritoriul GAL 

ȚINUTUL ZIMBRILOR" 
 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  
- Ghidului Solicitantului, Măsura 4.4 „Dezvoltarea unor sate viabile prin inovare sociala in 

teritoriul GAL” din Apelul de Selectie nr.1 lansat de Asociatia Grup de Actiune Locala 
Tinutul Zimbrilor; 

- 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; 
 

Este necesară completarea ANEXEI la HCL nr. 85/29.11.2017 privind implementarea şi 
instrumentarea de către comuna Vînători-Neamţ a proiectului "Proiect integrat pentru 
realizarea investițiilor: extindere rețea publică de apă în satul  Lunca, comuna Vînători-
Neamț, județul Neamț; amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală 
din  comuna Vînători-Neamț, județul Neamț; campanie de promovare a produselor, 
serviciilor și proiectelor finanțate în teritoriul GAL ȚINUTUL ZIMBRILOR" denumit în 
continuare Proiectul ca prioritate investiţională, după cum urmează: 
 

2. Caracteristicile tehnice ale proiectului: 
 

3. Amenajarea spațiilor publice de recreere pentru populația rurală din  Comuna 
Vînători-Neamț, Județul Neamț: 

 1. Funcțiunea tehnologică: iluminarea arhitecturală pe timp de noapte cu 2 stâlpi fotovoltaici 
cu lampa led, achiziționarea a 2 coșuri de gunoi cu decorațiuni din lemn, achiziționarea unui 
complex de joacă pentru copii vârstele 4-14 ani, balansoar 2 persoane pentru copii cu varstele 4-14 
ani, delfin pe arc, cățel cu arc și cocoș cu arc pentru copii cu vârstele între 2-8 ani, măsuță șah cu 2 
băncuțe pentru adulți, dale de cauciuc pentru protecția copiilor în echipamentele de joacă 

2. Suprafața amenajată: 369,58 mp 



 
4. Campanie de promovare a produselor, serviciilor și proiectelor finanțate în teritoriul 
GAL Ținutul Zimbrilor: 

 1. 11 bannere 5*1,5 ml  de promovare: albe, inscripționare în policromie; dimensiune 5 m x 
1.5 m; printare fata-verso; grosime standard de minim 510gr/m; materiale rezistente la intemperii; 
culori rezistente la UV; tiv și capse metalice pentru ancorare la 100 cm; perforații pentru vânt; 
materiale pentru ancorare și fixare; inclusiv servicii de machetare/editare; design personalizat cu 
elemente grafice și de identificare conf. cerințelor 

2. 200 exemplare broșură-catalog cu următoarele caracteristici: A4 închis (A3 deschis); 
Modalitatea de legare pentru broșuri capsarea „tip revistă"; număr de pagini: 40+2 coperți 
carton lucios 240 g/mp; color față-verso, carton 170 g/mp, lucios, tipărit color față-verso; 
inclusiv servicii de machetare/editare; design personalizat cu elemente grafice și de 
identificare conform Cerințelor 

 
 

 
Iniţiator, 

COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ 
jr. Maria PETRARIU 

 


