
                                                          R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI  NEAMŢ 
H O T Ă R Â R E 

privind rectificarea bugetului local  
         
         Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
          Având în vedere: 

- Expunerea de motive  nr. 5165 /19.10.2018, înaintată de Primarul comunei 
Vînători Neamţ prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
Vînători Neamţ, pentru anul 2018; 

- Raportul de specialitate nr. 5165/19.10.2018, prin care Serviciul Financiar 
Contabil, Impozite si Taxe susţine aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
Vînători Neamţ, pentru anul 2018;       

- Adresele nr. 4393/12.09.2018 emisă de către conducerea Mănăstirii Dobru și nr. 
4602/21.09.2018 emisă de către conducerea Parohiei Lunca; 

- Adresa nr. 5185/19.10.2018 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin 
Costachi” de la Mănăstirea Neamț; 

- Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție 
„Modernizare drumuri  în satul Vînători-Neamț, județul Neamț”; 

- Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție 
„Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin programul SAPARD din comuna 
Vînători-Neamț, județul Neamț”; 

 - Prevederile OMECTS 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, actualizat la 
25.04.2018; 

 - Prevederile Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din România, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.19, alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
În temeiul art.36, alin.(4) lit.a) şi art. 45, alin.(2), lit.a) şi art.115, alin.(1), lit.b) din 

Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,                                               

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1.Aprobă rectificarea Bugetului local al comunei Vînători Neamţ, potrivit 
anexei nr. 1  la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia; 
  Art.2. Se aprobă modificarea listei de investiţii, potrivit anexei nr. 2  la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia ; 



 Art.3. Primarul comunei Vînători Neamţ în calitate de ordonator principal de 
credite va urmari modul în care Serviciul  Financiar contabil-impozite şi taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ va lua masurile necesare 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari; 
 Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 
 
Nr. 47 
Din 25.10.2018                             

Presedinte de şedintă: 
  Consilier,  Veronica MIHĂEASA                                                          

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
PROIECT                                         R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI  NEAMŢ 

H O T Ă R Â R E 
privind rectificarea bugetului local  

         
         Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
          Având în vedere: 

- Expunerea de motive  nr. 5165 /19.10.2018, înaintată de Primarul comunei 
Vînători Neamţ prin care propune aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
Vînători Neamţ, pentru anul 2018; 

- Raportul de specialitate nr. 5165/19.10.2018, prin care Serviciul Financiar 
Contabil, Impozite si Taxe susţine aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
Vînători Neamţ, pentru anul 2018;       

- Adresele nr. 4393/12.09.2018 emisă de către conducerea Mănăstirii Dobru și nr. 
4602/21.09.2018 emisă de către conducerea Parohiei Lunca; 

- Adresa nr. 5185/19.10.2018 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin 
Costachi” de la Mănăstirea Neamț; 

- Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție 
„Modernizare drumuri  în satul Vînători-Neamț, județul Neamț”; 

- Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție 
„Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin programul SAPARD din comuna 
Vînători-Neamț, județul Neamț”; 

 - Prevederile OMECTS 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, actualizat la 
25.04.2018; 

 - Prevederile Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de 
sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase din România, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1470/2002 pentru aplicarea prevederilor 
Ordonanței Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 
pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- Prevederile art.19, alin.(2) din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 
În temeiul art.36, alin.(4) lit.a) şi art. 45, alin.(2), lit.a) şi art.115, alin.(1), lit.b) din 

Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,                                               

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
 Art.1.Aprobă rectificarea Bugetului local al comunei Vînători Neamţ, potrivit 
anexei nr. 1  la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia; 



  Art.2. Se aprobă modificarea listei de investiţii, potrivit anexei nr. 2  la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia ; 
 Art.3. Primarul comunei Vînători Neamţ în calitate de ordonator principal de 
credite va urmari modul în care Serviciul  Financiar contabil-impozite şi taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ va lua masurile necesare 
pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari; 
 Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 
 
 

Iniţiator 
Primarul comunei Vînători Neamţ, 

 jr.Maria PETRARIU 
 

 
                                                                      Avizat pt. legalitate, 

                                                                    Secretar                               
                                   Alina-Iuliana FLOŞ                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
               ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ                  
              PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI
             617500  VÎNĂTORI-NEAMŢ , str
             Nr. 5165  din  19 .10.2018 

la proiectul de hotărâre privind

   Subsemnata, Petrariu Maria, reprezentantul legal al Comunei Vînători

respectiv și de ordonator principal de credite,

  Având în vedere prevederile legale ale art

Administraţia publică locală republicată; art.19 alin (2) din Legea 273/29.06.2006 republicata  privind 

finantele publice locale, autoritatile deliberative pot aproba rectificarea bugetului local pe anul in curs. 

 Luând act de : 

 - adresele nr. 4393/12.09.2018

emisă de către conducerea Parohiei Lunca, prin care se solicită 

 - adresa nr. 5185/19.10.2018 emisă de Seminarul Teologic Ortodox 

Mănăstirea Neamț, prin care se solicit

cu rezultate deosebite la Olimpiadele N

de miopie forte și ambilopie profund

 - devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investi

drumuri  în satul Vînători-Neamț, județul Neamț”;

 - devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investi

îmbrăcăminte drumuri modernizate prin programul SAPARD din comuna Vînători

Neamț”; 

  - prevederile OMECTS 5576/2011 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat

  - prevederile Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unitățile de cult aparținând cultel

 - prevederile Horărârii Guvernului nr. 1470/2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonan

Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unită

aparținând cultelor religioase recunoscute în România, republicată.

  Supun spre aprobarea Consiliului Local Vinatori Neamt 

bugetului local pe anul 2018, după cum urmează :

JUDEŢUL NEAMŢ                   
PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMŢ 

NEAMŢ , str. Ştefan cel Mare Nr.174 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local
 
 

Subsemnata, Petrariu Maria, reprezentantul legal al Comunei Vînători-

principal de credite, 

Având în vedere prevederile legale ale art . 36 alin. (4) litera a din Legea 215 /2001 privind 

Administraţia publică locală republicată; art.19 alin (2) din Legea 273/29.06.2006 republicata  privind 

tatile deliberative pot aproba rectificarea bugetului local pe anul in curs. 

adresele nr. 4393/12.09.2018 emisă de către conducerea Mănăstirii Dobru 

emisă de către conducerea Parohiei Lunca, prin care se solicită sprijin financiar ; 

adresa nr. 5185/19.10.2018 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la 

ț, prin care se solicită acordarea unor burse de performanță, merit, studiu pentru elevii 

cu rezultate deosebite la Olimpiadele Naționale și o bursă de ajutor social pentru un elev cu diagnosticul 

și ambilopie profundă; 

devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investi

ț, județul Neamț”; 

devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investi

îmbrăcăminte drumuri modernizate prin programul SAPARD din comuna Vînători

prevederile OMECTS 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, actualizat la 25.04.2018; 

ței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

țile de cult aparținând cultelor religioase din România, republicată; 

prevederile Horărârii Guvernului nr. 1470/2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonan

Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unită

oase recunoscute în România, republicată. 

Supun spre aprobarea Consiliului Local Vinatori Neamt proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului local pe anul 2018, după cum urmează :                                                                   

rectificarea bugetului local 

-Neamț, în dublă calitate, 

. 36 alin. (4) litera a din Legea 215 /2001 privind 

Administraţia publică locală republicată; art.19 alin (2) din Legea 273/29.06.2006 republicata  privind 

tatile deliberative pot aproba rectificarea bugetului local pe anul in curs.  

conducerea Mănăstirii Dobru și nr. 4602/21.09.2018 

 

„Veniamin Costachi” de la 

ă, merit, studiu pentru elevii 

ă de ajutor social pentru un elev cu diagnosticul 

devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție „Modernizare 

devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție „Reabilitare 

îmbrăcăminte drumuri modernizate prin programul SAPARD din comuna Vînători-Neamț, județul 

iilor generale de acordare a burselor 

ței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

prevederile Horărârii Guvernului nr. 1470/2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței 

Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult 

proiectul de hotărâre privind rectificarea 

                                                                                                                                                                                                



- mii lei – 

Nr. 
Crt 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 
Buget 
2018 

Influențe 
(+/-) 
2018 

Buget rectificat 
2018 

I VENITURI   +10  

1. 
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de 
timbru 

07.03 20 +10 30 

II CHELTUIELI     
1. ÎNVĂȚĂMÂNT 65.02  +10  

 Burse 59.01. 30 +10 40 

2. CULTURĂ, RECREERE ȘI 
RELIGIE 

67.02  0  

 Alte transferuri 55.01 40 -40 0 

 Susținerea cultelor 59.12 0 +40 40 

III Lista obiectivelor de investiții buget local 2018 

1. DRUMURI ȘI PODURI 84.02  0  

 
Reparații alei pietonale, rigole, podețe 
str. Ștefan cel Mare 

71 218 -200 18 

 
Modernizare drumuri  în satul Vînători-
Neamț, județul Neamț 

71 15 +165 180 

 

Reabilitare îmbrăcăminte drumuri 
modernizate prin programul SAPARD 
din comuna Vînători-Neamț, județul 
Neamț 

71 15 +35 50 

 
                                                       
 
 

                  PRIMAR, 
         jr. PETRARIU MARIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

               ROMÂNIA-JUDEŢUL NEAMŢ                                                                   APROB,
              PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI
             617500  VÎNĂTORI-NEAMŢ , str
             Nr. 5165  din  19 .10.2018 

RAPORT DE SPECIALI
la proiectul de hotărâre privind

  Subsemnata, Avadanei Ro

Impozite și Taxe al Primăriei comunei Vînători Neamţ, având în vedere prevederile legale al

alin. (4) litera a din Legea 215 /2001 privind Administraţia publică locală republicată; art.19 alin (2) din 

Legea 273/29.06.2006 republicată privind finan

rectificarea bugetului local pe anul în curs. 

     Având în vedere: 

- adresele nr. 4393/12.09.2018

emisă de către conducerea Parohiei Lunca, prin care se solicită sprijin 

- adresa nr. 5185/19.10.2018 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la 

Mănăstirea Neamț, prin care se solicit

cu rezultate deosebite la Olimpiadele Na

de miopie forte și ambilopie profund

- devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investi

drumuri  în satul Vînători-Neamț, județul Neamț”;

- devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investi

îmbrăcăminte drumuri modernizate prin programul SAPARD din comuna Vînători

Neamț”; 

 - prevederile OMECTS 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor genera

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, actualizat la 25.04.2018;

 - prevederile Ordonanței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase

- prevederile Horărârii Guvernului nr. 1470/2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonan

Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unită

aparținând cultelor religioase recunoscu

        Propun spre analiză și aprobare proiectul de hot

anul 2018,  după cum urmează: 

 
JUDEŢUL NEAMŢ                                                                   APROB,

PRIMĂRIA COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMŢ                                            PRIMAR
NEAMŢ , str. Ştefan cel Mare Nr.174                 

 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local
 

Subsemnata, Avadanei Roșu Elena, inspector principal în cadrul Serviciului Financiar

ăriei comunei Vînători Neamţ, având în vedere prevederile legale al

alin. (4) litera a din Legea 215 /2001 privind Administraţia publică locală republicată; art.19 alin (2) din 

Legea 273/29.06.2006 republicată privind finanțele publice locale, autoritățile deliberative pot aproba 

anul în curs.                                                                                                                              

adresele nr. 4393/12.09.2018 emisă de către conducerea Mănăstirii Dobru 

emisă de către conducerea Parohiei Lunca, prin care se solicită sprijin financiar ; 

adresa nr. 5185/19.10.2018 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la 

ț, prin care se solicită acordarea unor burse de performanță, merit, studiu pentru elevii 

cu rezultate deosebite la Olimpiadele Naționale și o bursă de ajutor social pentru un elev cu diagnosticul 

și ambilopie profundă; 

devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investi

ț, județul Neamț”; 

general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investi

îmbrăcăminte drumuri modernizate prin programul SAPARD din comuna Vînători

prevederile OMECTS 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor genera

elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, actualizat la 25.04.2018; 

ței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

țile de cult aparținând cultelor religioase din România, republicată; 

prevederile Horărârii Guvernului nr. 1470/2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonan

Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unită

ținând cultelor religioase recunoscute în România, republicată. 

și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 

JUDEŢUL NEAMŢ                                                                   APROB, 
NEAMŢ                                            PRIMAR 

 jr. Petrariu Maria 

rectificarea bugetului local 

șu Elena, inspector principal în cadrul Serviciului Financiar-Contabil, 

ăriei comunei Vînători Neamţ, având în vedere prevederile legale ale art . 36 

alin. (4) litera a din Legea 215 /2001 privind Administraţia publică locală republicată; art.19 alin (2) din 

țile deliberative pot aproba 

                                                                                                                             

conducerea Mănăstirii Dobru și nr. 4602/21.09.2018 

 

adresa nr. 5185/19.10.2018 emisă de Seminarul Teologic Ortodox „Veniamin Costachi” de la 

ă, merit, studiu pentru elevii 

ă de ajutor social pentru un elev cu diagnosticul 

devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție „Modernizare 

general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de investiție „Reabilitare 

îmbrăcăminte drumuri modernizate prin programul SAPARD din comuna Vînători-Neamț, județul 

prevederile OMECTS 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

ței Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar 

prevederile Horărârii Guvernului nr. 1470/2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței 

Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult 

ărâre privind rectificarea bugetului local pe 



                                                                                      
 
 
 

  - mii lei - 

Nr. 
Crt 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 
Buget 
2018 

Influențe 
(+/-) 
2018 

Buget 
rectificat 

2018 

I VENITURI   +10  

1. 
Taxe judiciare de timbru și alte taxe de 
timbru 

07.03 20 +10 30 

II CHELTUIELI     
1. ÎNVĂȚĂMÂNT 65.02  +10  

 Burse 59.01. 30 +10 40 

2. CULTURĂ, RECREERE ȘI 
RELIGIE 

67.02  0  

 Alte transferuri 55.01 40 -40 0 

 Susținerea cultelor 59.12 0 +40 40 

III Lista obiectivelor de investiții buget local 2018 

1. DRUMURI ȘI PODURI 84.02  0  

 
Reparații alei pietonale, rigole, podețe 
str. Ștefan cel Mare 

71 218 -200 18 

 
Modernizare drumuri  în satul Vînători-
Neamț, județul Neamț 

71 15 +165 180 

 

Reabilitare îmbrăcăminte drumuri 
modernizate prin programul SAPARD 
din comuna Vînători-Neamț, județul 
Neamț 

71 15 +35 50 

                                                       
           
 

Serviciul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe 
Inspector principal, 

Elena Avadanei-Roșu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



                                                                                            Anexa nr.2 la H.C.L nr.47 din 25.10.2018  

COMUNA VÎNĂTORI NEAMȚ 
JUDEȚUL NEAMȚ 

 
Lista obiectivelor de investiții buget local 2018 

                                                                                                                                          -mii lei- 

Nr. 
crt. 

Denumire investiție Capitol bugetar Suma totală 

1. Achiziție teren 510103 150 
2. Sistem video comuna Vînători Neamț 510103 370 
  51.02 520 

3. 

Recompartimentare interioară, extindere și drenaj, instalație 
de gaze naturale la grădinița existentă, Grădinița SAM cu 
program prelungit, sat Vînători Neamț, com.Vînători Neamț, 
jud. Neamț 

650301 290 

4. 

Dotarea cu echipamente si mobilier specific didactic, alte 
categorii de echipamente si dotari independente pentru 
Grădiniță S.A.M. cu program prelungit si Scoala nr.2 cu 
clasele I-VIII subordonate  Liceului Tehnologic Arhimandrit 
Chiriac Nicolau, Comuna Vînători-Neamț, judetul Neamt 

650301 405 

5. 

Realizare grupuri sanitare, extindere, consolidare și montare 
paratrăznet școala Drehuța, sat Vînători-Neamț, comuna 
Vînători-Neamț școala cu clasele I-VIII Drehuța, sat Vînători-
Neamț, comuna Vînători-Neamț 

650302 160 

6. Reparatii capitale Liceul Tehnologic(gard exterior, pavele 
curtea interioara) 650401 100 

7. 

Lucrari de constructii si instalații conform expertizei tehnice 
privind securitatea la incendiu necesare la obținerea 
autorizației de securitate la incendiu pentru Seminarul 
Teologic Ortodox Veniamin Costachi-Mânăstirea Neamț” 

650402 380 

  65.02 1335 

8. 
Extinderea retelei publice de apa si apa uzata in localitatile 
Lunca si Nemtisor din comuna Vinatori-Neamt, judetul 
Neamț 

700501 3681,46 

  70.02 3681,46 

9. Modernizare str. Fundatura Gradiniței și str. Cetății, Comuna 
Vînători Neamț, județul Neamț 840301 1007 

10. Reparatii alei pietonale, rigole, podete str. Ștefan cel Mare 840301 18 
11. Modernizare drumuri în satul Vînători Neamț, județul Neamț 840301 180 

12. 
Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin 
programul SAPARD din comuna Vînători Neamț, județul 
Neamț 

840301 50 

13. Poduri din beton armat, Comuna Vînători-Neamț, județul 
Neamț 840301 1577 

14. Modernizare rețea de drumuri de interes local, comuna 
Vînători-Neamț, județul Neamț 840301 2755 

  84.02 5587 
  total 11.123,46 

 
 
 
 


