
 
                                                               ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMŢ 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind modificarea și completarea H.C.L nr. 43 din 26.09.2013  

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Vînători-Neamţ, 
pentru perioada 2014 – 2020 

 
Consiliul Local al comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; 

Luând act de Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrată 
sub nr.4406 din 12.09.2018; 

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții Publice, 
înregistrat sub nr. 4405 din 12.09.2018, prin care propune modificarea și completarea H.C.L 
nr. 43 din 26.09.2013 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei 
Vînători-Neamţ, pentru perioada 2014 – 2020; 

Potrivit prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia 
public, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.36 alin.(2), lit. ”b”, alin (4), lit. ”e”, ale art. 45, alin (1) şi art. 115, alin.1, 
lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă modificarea și completarea H.C.L nr. 43 din 26.09.2013 privind 

aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Vînători-Neamţ, pentru perioada 
2014 – 2020, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ. 

Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor și persoanelor 
interesate. 
Nr. 43 
Din  28.09.2018                        

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Veronica MIHĂEASA                                                     

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                        Alina-Iuliana FLOŞ 
 Total consilieri locali :    15                                      
   Prezenti :  15 
   Pentru  :   15 
   Împotrivă:-                          
   Abtineri :-                                                                                        



 
PROIECT                                               ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMŢ 

 
HOTĂRÂRE 

 
privind modificarea și completarea H.C.L nr. 43 din 26.09.2013  

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Vînători-Neamţ, 
pentru perioada 2014 – 2020 

 
Consiliul Local al comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; 

Luând act de Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrată 
sub nr.4406 din 12.09.2018; 

Având în vedere Raportul de specialitate al Compartimentului Achiziții Publice, 
înregistrat sub nr. 4405 din 12.09.2018, prin care propune modificarea și completarea H.C.L 
nr. 43 din 26.09.2013 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei 
Vînători-Neamţ, pentru perioada 2014 – 2020; 

Potrivit prevederilor Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia 
public, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.36 alin.(2), lit. ”b”, alin (4), lit. ”e”, ale art. 45, alin (1) şi art. 115, alin.1, 
lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea H.C.L nr. 43 din 26.09.2013 privind 
aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Vînători-Neamţ, pentru perioada 
2014 – 2020, potrivit anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ. 

Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor și persoanelor 
interesate. 
 

Inițiator, 
Primar, 

jr. Maria PETRARIU 
 
                                                                                       Avizat pt. legalitate, 
                                                                                               Secretar, 
                                                                                        Alina Iuliana FLOȘ 



 
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 
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                                                                                     jr. Maria PETRARIU 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
Privind modificarea și completarea HCL nr. 43 din 26.09.2013  

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Vînători-Neamţ, 
pentru perioada 2014 – 2020 

 
Având în vedere: 
              HCL nr. 43 din 26.09.2013 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare 

Durabilă a comunei Vînători-Neamţ, pentru perioada 2014 – 2020; 
              HCL nr. 55 din 20.11.2015 privind modificarea și completarea HCL nr. 43 

din 26.09.2013 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei 
Vînători-Neamţ, pentru perioada 2014 – 2020; 

 Faptul că dezvoltarea pe termen mediu și lung a Comunei Vînători-Neamț trebuie să 
fie în contextul geostrategic, instituțional, administrativ, economic, social și cultural 
European, iar obiectivele și prioritățile de acțiune ale administrației locale trebuie să 
fie în conformitate deplină cu Strategia Uniunii Europene și cu Strategia națională de 
dezvoltare pentru perioada următoare și ținând cont: 

 Că prin actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vînători-
Neamț 2014-2020 s-a realizat includerea noilor informații relevante aferente 
perioadei ulterioare elaborării acesteia, completarea strategiei aprobate cu 
informații actuale și respectiv reorganizarea direcțiilor și obiectivelor de 
dezvoltare precum și a planului de acțiuni, astfel încât acestea să corespundă 
într-o mai bună măsură contextului actual; 

 De noile orientări și regulamente adoptate la nivel European și national în 
vederea asigurării dezvoltării durabile și coezive, care au determinat 
necesitatea actualizării Strategiei de dezvoltare, astfel încât să se asigure 
corelarea priorităților locale cu obiectivele strategice și sursele de finanțare; 

 Comuna Vînători-Neamț intenționează să acceseze fonduri europene precum și 
fonduri de la Bugetul de Stat, s-a realizat Actualizarea Strategiei de dezvoltare 
durabila a Comunei Vînători-Neamț; 



  
 
          Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei Vînători Neamţ, pentru perioada 2014-
2020 contine  prezentarea comunei Vînători Neamţ, Plan de Dezvoltare Durabilă a comunei 
Vînători-Neamț, județul Neamț 2014 – 2020, Portofoliu de acțiuni cu finanțare locală și 
finanțare europeană, Planul local de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor din 
comuna Vînători-Neamț, județul Neamț, Fișă de lucru “Evaluarea nevoilor comunității de 
romi” cât și analiza SWOT şi o prezentare a obiectivelor prioritare generale pe care trebuie 
sa le avem in vedere pentru dezvoltarea economic-socială a comunei Vînători Neamţ. 
         Anexa 1 - Plan de Dezvoltare Durabilă a comunei Vînători-Neamț, județul Neamț 
2014 – 2020 - Portofoliu de acțiuni cu finanțare locală și finanțare europeană necesită o 
actualizare cu privire la obiectivele prezentate în strategie și corelarea cu programele 
de finanțare actuale. 

Una din condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare din partea Uniunii 
Europene este prezentarea unei strategii de dezvoltare locală, pe langă proiectul pe lângă 
care se doreste finanţare, cu scopul de a sublinia care sunt obiectivele prioritare ale comunei, 
pe baza unei analize a resurselor, nevoilor și a altor elemente. 
        Strategia de dezvoltare a comunei Vînători Neamţ: 

 prezintă o oportunitate pentru participarea activă a comunei la construirea unui 
consens în alegerea și implementarea strategiei, a scopurilor și a obiectivelor 
sale; 

 stabilește priorități pentru cea mai bună utilizare a resurselor umane, financiare 
și organizaționale; 

 este un document de planificare strategică pentru comunitate, document care 
este și va fi al comunității; 

 societatea civilă, cetăţenii comunei Vînători-Neamţ trebuie să decidă cum va 
arăta comuna în care traiesc și tot ei vor monitoriza punerea în fapt a acestor 
decizii; 

 este o modalitate pro-activă şi sistematica de a face față schimbării și a contura  
viitorul. 

         Programarea dezvoltării locale este o acțiune complexă, care presupune consultări și un 
parteneriat puternic între actorii din UAT care participă la activitățile social-economice, 
culturale, turistice locale.  
         Planificarea strategică presupune un proces structurat pe etape, prin care comunitatea 
locală poate să își contureze imaginea de ansamblu a viitorului, pornind de la analiza 
situației actuale și trasând legături spre eventuale programe de finanțare, potențiale resurse și 
oportunități.  
         Portofoliul de acțiuni cu finanțare locală și finanțare europeană este structurat pe 
următoarele domenii strategice de intervenție: Resursa umană, Agricultură, Infrastructură, 



Economică, Educație, cultură, social, ONG, Sănătate, Mediu, Turism și Administrație 
Locală. 
          Astfel, urmărind calendarele liniilor de finanțare ce vor fi deschise în perioada 
următoare s-au identificat noi oportunități de finanțare care nu au putut fi prevăzute la 
momentul întocmirii strategiei, respectiv facilitarea accesului structural și bine definit 
la accesarea fondurilor disponibile. 
         Dezvoltarea societății umane poate fi asigurată prin modul de gestionare actuale și 
viitoare a resurselor sale naturale, energetice, materiale și informaționale. Totodată, 
dezvoltarea societății prin intermediul pilonului său economic înseamnă și creșterea 
investițiilor, promovarea stabilității și a concurenței, dezvoltarea și recompensarea 
abilităților de muncă. 
Actualizarea și completarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vînători-Neamț 
are ca principale obiective: 

- obținerea unui document actualizat și completat cu noile priorități investiționale la 
nivel local în concordanță cu obiectivele strategice la nivel național și European; 

- Participarea și implicarea active a factorilor locali interesați, a comunității, în procesul 
de planificare strategică, pentru a construi susținerea necesară în vederea 
implementării ulterioare și stimularea construirii de relații de parteneriat adresării în 
comun a unor probleme de importanță majoră în comunitate; 

- Raportarea strategiei de dezvoltare locală la prioritățile de finanțare aferente perioadei 
următoare disponibile prin accesarea de finanțări; 

        Conform celor menționate anterior, propunem spre aprobare actualizarea Anexei 1 Plan 
de Dezvoltare Durabilă a comunei Vînători-Neamț, județul Neamț 2014 – 2020 - Portofoliu 
de acțiuni cu finanțare locală și finanțare europeană, din cadrul Strategiei de Dezvoltare 
Durabilă a comunei Vînători Neamţ, pentru perioada 2014-2020. 
 

 
 
 

Compartimentul Proiecte, Programe-Dezvoltare Locală, 
inspector de specialitate IA 

Elena COȘOFREȚ 
 
 
 

Compartimentul Achiziții Publice 
Inspector principal, 

Ionela-Mihaela FILIP 
 

 
 



 
 
 

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 

PRIMAR - 
       NR.  4406   DIN  12.09.2018 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
Privind modificarea si completarea HCL nr. 43 din 26.09.2013  

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei Vînători-Neamţ, 
pentru perioada 2014 – 2020 

 
În temeiul: 
              HCL nr. 43 din 26.09.2013 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare 

Durabilă a comunei Vînători-Neamţ, pentru perioada 2014 – 2020, 
              HCL nr. 55 din 20.11.2015 privind modificarea și completarea HCL nr. 43 

din 26.09.2013 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a comunei 
Vînători-Neamţ, pentru perioada 2014 – 2020, 

 Faptul că dezvoltarea pe termen mediu și lung a Comunei Vînători-Neamț trebuie să 
fie în contextul geostrategic, instituțional, administrativ, economic, social și cultural 
European, iar obiectivele și prioritățile de acțiune ale administrației locale trebuie să 
fie în conformitate deplină cu Strategia Uniunii Europene și cu Strategia națională de 
dezvoltare pentru perioada următoare și ținând cont: 

 Că prin actualizarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vînători-
Neamț 2014-2020 s-a realizat includerea noilor informații relevante aferente 
perioadei ulterioare elaborării acesteia, completarea strategiei aprobate cu 
informații actuale și respectiv reorganizarea direcțiilor și obiectivelor de 
dezvoltare precum și a planului de acțiuni, astfel încât acestea să corespundă 
într-o mai bună măsură contextului actual; 

 De noile orientări și regulamente adoptate la nivel European și national în 
vederea asigurării dezvoltării durabile și coezive, care au determinat 
necesitatea actualizării Strategiei de dezvoltare, astfel încât să se asigure 
corelarea priorităților locale cu obiectivele strategice și sursele de finanțare; 

 Comuna Vînători-Neamț intenționează să acceseze fonduri europene precum și 
fonduri de la Bugetul de Stat, s-a realizat Actualizarea Strategiei de dezvoltare 
durabila a Comunei Vînători-Neamț; 



 
 

Astfel, urmărind calendarele liniilor de finanțare ce vor fi deschise în perioada următoare s-
au identificat noi oportunități de finanțare care nu au putut fi prevăzute la momentul 
întocmirii strategiei, respectiv facilitarea accesului structural și bine definit la 
accesarea fondurilor disponibile. 
Actualizarea și completarea Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Comunei Vînători-Neamț 
are ca principale obiective: 

- obținerea unui document actualizat și completat cu noile priorități investiționale la 
nivel local în concordanță cu obiectivele strategice la nivel național și European; 

- Participarea și implicarea active a factorilor locali interesați, a comunității, în procesul 
de planificare strategică, pentru a construi susținerea necesară în vederea 
implementării ulterioare și stimularea construirii de relații de parteneriat adresării în 
comun a unor probleme de importanță majoră în comunitate; 

- Raportarea strategiei de dezvoltare locală la prioritățile de finanțare aferente perioadei 
următoare disponibile prin accesarea de finanțări; 

        Conform celor menționate anterior, propunem spre aprobare actualizarea Anexei 1 Plan 
de Dezvoltare Durabilă a comunei Vînători-Neamț, județul Neamț 2014 – 2020 - Portofoliu 
de acțiuni cu finanțare locală și finanțare europeană, din cadrul Strategiei de Dezvoltare 
Durabilă a comunei Vînători Neamţ, pentru perioada 2014-2020. 
 
 
 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vînători Neamț,  

jr. Maria PETRARIU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


