
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCALAL COMUNA VÎNĂTORI-NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

“Modernizare drumuri în satul Vînători – Neamț, Județul Neamț” 
 

Consiliul local al Comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 
-Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ și Raportul de specialitate comun 

al Compartimentului Achiziții Publice și Serviciului Financiar-Contabil, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ, ambele înregistrate sub nr. 5627 din 
09.11.2018; 

-  prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate; 
 În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „b” şi alin. 4, lit. „d”, precum şi ale art. 45, alin. (2), 
coroborate cu art. 115. alin. (1), lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se aprobă NOTA CONCEPTUALĂ  în vederea elaborării documentației tehnico-
economice (faza Studiu de fezabilitate)pentru obiectivul investițional“Modernizare drumuri în 
satul Vînători – Neamț, Județul Neamț”,potrivit  Anexei 1  care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă TEMA DE PROIECTARE în vederea elaborării documentatiei tehnico-
economice (faza Studiu de fezabilitate)pentru obiectivul investițional“Modernizare drumuri în 
satul Vînători – Neamț, Județul Neamț”, potrivit  Anexei 2  care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.3. Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor 
interesate. 
Nr.53 
Din 29.11.2018 

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Veronica MIHĂEASA                                                           

                                                                                              Contrasemnează, 
                                                                                               Secretar, 

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



 
 

PROIECT 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCALAL COMUNA VÎNĂTORI-NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 
 

pentru aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul investițional 
“Modernizare drumuri în satul Vînători – Neamț, Județul Neamț” 

 
Consiliul local al Comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; 

-Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ și Raportul de specialitate comun 
al Compartimentului Achiziții Publice și Serviciului Financiar-Contabil, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ, ambele înregistrate sub nr. 5627 din 
09.11.2018; 

-  prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile art. 1 alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5 alin. (2) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de 
elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările 
ulterioare; 

-Rapoartele de avizare ale comisiilor pe domenii de specialitate; 
 În temeiul art. 36, alin. (2), lit. „b” şi alin. 4, lit. „d”, precum şi ale art. 45, alin. (2), 
coroborate cu art. 115. alin. (1), lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1. Se aprobă NOTA CONCEPTUALĂ  în vederea elaborării documentației tehnico-
economice (faza Studiu de fezabilitate)pentru obiectivul investițional“Modernizare drumuri în 
satul Vînători – Neamț, Județul Neamț”,potrivit  Anexei 1  care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă TEMA DE PROIECTARE în vederea elaborării documentatiei tehnico-
economice (faza Studiu de fezabilitate)pentru obiectivul investițional“Modernizare drumuri în 
satul Vînători – Neamț, Județul Neamț”, potrivit  Anexei 2  care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 Art.3. Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor 
interesate. 
 

Inițiator, 
Primarul comunei Vinatori Neamt 

jr. Maria PETRARIU 
                                                                                                   Avizat pt. legalitate 

                                                                                                  Secretar, 
                                                                                                  Alina-Iuliana FLOȘ 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA VÎNĂTORI-NEAMŢ 

Însuşit de Consiliul Local prin Hotărârea 
nr. 53 din 29.11.2018 

 
Primarul Comunei, 

jr.Maria PETRARIU 
 

ANEXA 1 la HCL nr. 53/29.11.2018 
privind aprobarea Notei conceptuale pentru obiectivul de investiții 

“Modernizare drumuri în satul Vînători – Neamț, Județul Neamț” 
NOTĂ CONCEPTUALĂ 

continut-cadruaferent obiectivului de investiţii 
“Modernizare drumuri în satul Vînători – Neamț, Județul Neamț” 

 
1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus. 
1.1.Denumirea obiectivului de investiţii: 

“Modernizare drumuri în satul Vînători – Neamț, Județul Neamț” 
1.2.Ordonator principal de credite/investitor. 

COMUNA VÎNĂTORI - NEAMȚ, JUDEŢUL NEAMŢ 
1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar) 

NU ESTE CAZUL  
1.4.Beneficiarul investiţiei: 

COMUNA VÎNĂTORI - NEAMȚ, JUDEŢUL NEAMŢ 
2. Necesitatea si oportunitatea obiectivului de investitii propus 
2.1.Scurtă prezentare privind: 

a) Deficiențe ale situației actuale; 
Drumurile din satul Vînători-Neamț, care nu au fost prinse în proiectul ce se află în implementare în 
perioada 2018-2020 respectiv Modernizare rețea de drumuri de interes local, Comuna Vînători-Neamț, 
județul Neamț, se găsesc în prezent într-o stare deplorabilă, improprie desfășurării circulației rutiere, 
precum și traficuluipietonal în perioadele cu ploi abudente.Străzile studiate în lungime totală de 16124 
ml sunt străzi pietruite, prezentând defecte specifice străzilor pietruite cum ar fi: gropi, făgașe, 
provocate de scurgerea apelor meteoritice pe suprafața părții carosabile, scurgerea acestor ape nefiind 
asigurată în mod corespunzător. De asemenea, în perioadele ploioase străzile devin greoaie circulației 
atât pentru oameni cât și pentru vehicule cu tracțiune aninală sau autovehicule.În perioadele cu 
precipitații abundente (primăvară, toamnă, iarnă), străzile devin aproape impracticabile.În prezent sunt 
influențate condițiile igienico-sanitare în care trăiesc localnicii, deoarece pe timp nefavorabil, 
deplasarea locuitorilor implică lupta cu noroiul și bălțile care se formeaza.Un alt neajuns pe timp uscat 
este provocat de circulația vehiculelor, praful rezultat în urma  trecerii acestora provocând un 
discomfort locuitorilor a căror case se află în imediata vecinătate a străzilor studiate. 

b) Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii; 
Prin asfaltarea străzilor studiate în lungime totală de 16124 ml si 800 ml racorduri la DN15B se va 
asigura un confort sporit de circulație, o siguranță în exploatare, favorizând totodată dezvoltarea 
turismului rural, zona beneficiind de un potențial turistic natural deosebit.Vor fi influențate favorabil 
condițiile igienico-sanitare în care trăiesc localnicii.De asemenea, asfaltarea străzilor înfrumusețează 
zona și are un impact pozitiv asupra mediului înconjurător.Prin asfaltarea străzilor studiate se va realiza 
o cale de comunicație care să satisfacă nevoile actuale și de perspectivă ale traficului precum și 
creșterea siguranței circulației, cu un impact benefic asupra mediului, crescând astfel nivelul de 
urbanizare al comunității rurale din Comuna Vînători-Neamț, o comunitate ce este principala 
beneficiară a lucrărilor de asfaltare. 

c) Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiții 
Prin nerealizarea investiției apar următoarele efecte negative: 
- O creștere considerabilă a factorilor de poluare a mediului; 
- Un ritm de aprovizionare, respectiv distribuție scăzut; 



- Zona rămâne neatractivă potențialilor investitori în agroturism și turism rural.  
2.2.Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiții cu aceleași funcțiuni sau funcțiuni similare cu obiectivul 

de investiții propus, existente în zonă, în vederea justificării necesității realizării obiectivului de investitiții 
propus. 
În prezent, în comuna Vinatori-Neamt este in curs de implementare proiectul de investiții având ca obiect 
Execuție lucrări în cadrul proiectului de investiții „Modernizare rețea de drumuri de interes local, comuna 
Vînători-Neamț, județul Neamț” finanțat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, 
submasura 7.2-„Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică”, precum și în 
procedura de achiziție publica ”Modernizare strada Fundătura Grădiniței și strada Cetății, comuna Vînători-
Neamț, județul Neamț” finanțat prin Bugetul Local. 

2.3.Existența, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri similare, aprobate prin acte 
normative, în cadrul cărora se poate încadra obiectivul de investiții propus. 
Obiectivul de investiții propus figurează în Strategia de dezvoltare a Comunei Vînători-Neamț din județul 
Neamț atât în perioada 2007-2013 cât și în perioada 2014-2020. 

2.4.Existența, după caz, a unor acorduri internaționale ale statului care obligă partea română la realizarea 
obiectivului de investiții 
În momentul înaintării acestei note conceptuale nu există asemenea angajamente sau acorduri. 

2.5.Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiției 
Prin execuția unui complex rutier modern se va asigura îmbunătățirea condițiilor de trafic, viață și de trai 
ale populației precum și diminuarea considerabilă a factorilor de poluare a mediului încojurător. 

3. Estimarea suportabilității investiției publice 
3.1.Estimarea cheltuielilor pentru execuția obiectivului de investiții, luându-se în considerare, după caz: 

- Costurile unor investiții similare realizate; 
- Standarde de cost pentru investiții similare. 

Capitolele devizului general estimat al obiectivului de investiții sunt: 
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenjarea terenului – 0.00 lei. 
Capitolul 2.  Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului – 0.00 lei. 
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – 928000 lei fără TVA (1103750 lei cu TVA) 
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiția de bază –15749103.31 lei fără TVA (18741432.94 lei cu TVA).  
Capitolul 5. Alte cheltuieli –743328.64 lei fără TVA (866248.03 lei cu TVA). 
Capitolul 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar – 0.00 lei. 
TOTAL GENERAL – 17420431.95 lei fără TVA (20711430.97 lei cu TVA) 

3.2.Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentației tehnico-economice aferente obiectivului 
de investiție, precum și pentru elaborarea altor studii de specialitate în funcție de specificul obiectivului de 
investiții, inclusiv cheltuielile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și acordurilor prevăzute de 
lege. 
Cheltuielile pentru proiectare și asistență tehnică – 928000 lei fără TVA (1103750 lei cu TVA) sunt 
defalcate după cum urmează: 

- Studii de teren –57000 lei fără TVA (67830 lei cu TVA) 
- Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații – 3000 lei cu TVA  
- Expertiza tehnica – 19000 lei (22610 lei cu TVA) 
- Proiectare și inginerie – 619000 lei fără TVA (736610 lei cu TVA) 
- Organizarea procedurilor de achiziții publice – 0 lei 
- Consultanță – 0 lei 
- Asistență tehnică din partea proiectantilor – 100000 lei fără TVA (119000 lei cu TVA) 
- Diriginte de santier – 130000 lei fara TVA (154700 lei cu TVA) 

3.3.Surse identificate pentru finanțarea cheltuielilor estimate (în cazul finanțării nerambursabile se va menționa 
programul operațional/axa corespunzătoare, identificată) 
Sursa finanțării cheltuielilor estimate mai sus: Bugetul local/PNDL 
Se va organiza o licitatie cu incheierea unui Acord-cadru pe 4 ani. 
 

4. Informații privind regimul juridic, economic și tehnic al terenului/și sau al construcției existente 
Tronsoanele de drumuri propuse fac parte din domeniul public al comunei Vînători - Neamț. 



 
5. Particularități ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de 

investiții: 
a) Descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafața terenului, 

dimensiuni în plan); 
Strazile propuse spre asfaltare/modernizare sunt pietruite, cu balast sau balast în amestec cu pietriş şi se 
încadrează in categoria de trafic uşor. 
Obiectivul de investiţii ce se doreşte a fi realizat face referire la toate străzile din satul Vînători - Neamț 
care nu au fost prinse în proiectul aflat în acest moment în implementare, respectiv Modernizare rețea 
de drumuri de interes local, Comuna Vînători-Neamț, județul Neamț și în procedura de achiziție 
Modernizare strada Fundatura Grădiniței și Strada Cetății, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț, 
după cum urmează: 
1. Strada Nestor Ureche – 580 ml 
2. Fd. Andone – 172 ml 
3. Fd. Bradului – 385 ml 
4. Strada Drehuța – 4500 ml 
5. Strada Brădițel – 990 ml 
6. Fd. Iepure – 140 ml 
7. Strada Țârlii – 240 ml 
8. Strada Osoianu – 470 ml 
9. Strada Tâmplarilor – 540 ml 
10. Strada Mironești – 710 ml 
11. Strada Prof. C. Oancea – 214 ml 
12. Strada Preot Bârliba Vladimir – 670 ml 
13. Fd. Satu Nou – 120 ml 
14. Fd. Tănasă – 170 ml 
15. Fd. Zugravu – 240 ml 
16. Strada Prieteniei – 420 ml 
17. Fd. Borcilă – 175 ml 
18. Fd. Roșu – 190 ml 
19. Fd. Pix – 60 ml 
20. Fd. Ursache – 95 ml 
21. Fd. Florilor – 85 ml 
22. Strada Prundului – 522 ml 
23. Fd. Ticu – 526 ml 
24. Strada 1 Decembrie – 530 ml 
25. Strada Școala Veche – 455 ml 
26. Fd. Vîju – 300 ml 
27. Strada Ozana – 220 ml 
28. Strada Sfinții Împărați – 840 ml 
29. Strada Ion Văcărescu – 430 ml 
30. Fd. Loghin – 210 ml 
31. Fd. Ungureanu – 100 ml 
32. Fd. Lăzăreni – 240 ml 
33. Fd. Plopilor – 325 ml 
34. Strada Bisericii – 260 ml 
TOTAL lungimi străzi: 16124 ml 
RACORDURI DN15 B – 800 ml 

b) Relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile: 
In vecinatatea amplasamentelor se afla proprietati private iar drumurile fac legatura cu cai de comunicatie 

existente.  
c) Surse de poluare existente în zonă: nu este cazul 
d) Particularităţi de relief: Amplasamentul propus este intr-o suprafata plana. 



e) Nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor: 
În vecinătatea amplasamentului propus pentru modernizare există rețea electrică supraterana, rețea de apa-
canalizare și rețea de gaz subteran. 
f) Existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în 

care pot fi identificate: nu este cazul 
g) Posibile obligaţii de servitute: nu este cazul 
h) Condiționări constructive determinate de starea tehnică și de sistemul constructiv al unor construcții 

existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz: nu este cazul 
i) Reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan 

urbanistic general şi regulamentul local de urbanism aferent: 
Plan Urbanistic General aprobat. 
j) Existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona 

imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate: 
In vecinatatea amplasamentului propus pentru modernizare nu exista monumente istorice. 

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi funcţional: 
a) destinaţie şi funcţiuni; 
Lungimea totală a drumurilor propuse este de aproximativ 16124 ml și racorduri la DN15B 800 ml. 

Se vor respecta prevederile legale în domeniul proiectării drumurilor şi adaptarea soluţiilor recomandate la situaţia 
reală din teren (legislaţie pentru stabilirea elementelor de calcul, clasa tehnică a drumului, capacitate tehnică, viteza 
de proiectare, etc) 

b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 
Lungimea exactă a drumurilor propuse spre reabilitare/ modernizare se va stabili în urma întocmirii 

studiului topografic. 
In vederea stabilirii sistemului rutier se va întocmi obligatoriu expertiză tehnică şi studiu geotehnic. 

Sistemul rutier propus: imbracaminte asfaltica (sau o varianta mixtă rezultată în urma studiilor întocmite) 
Şanţurile/Rigolele existente se vor păstra in funcţiune dar se vor aduce la forma şi dimensiunile necesare 

prevederilor din proiect, iar şanţurile şi rigolele noi ( după caz) vor avea tipul, forma şi dimensiunile potrivit noilor 
cerinţe de preluare a apelor pluviale. 

Terasamentele vor fi din agregate de balastieră sau alta solutie propusa de proiectant, doar cu acceptul 
beneficiarului. 

Accesele în curţi se vor realiza prin execuţia unor podeţe tubulare sau cu placa betonata, unitare ca formă şi 
dimensiune, iar în cazul unor diferenţe de nivel între carosabil şi curţi se vor stabili accese prin racordarea 
suprafeţelor adiacente. 

Drumurile laterale se vor rezolva prin modernizarea pe o lungime de max 25 ml. Proiectarea lucrărilor de 
modernizare a străzilor se va face pe amplasamentul actual, fără a se dispune demolări, mutări, modificări de 
construcţii sau instalaţii. 

Drmurile vor fi echipate corespunzator, finisate si dotate conform reglementarilor tehnice in vigoare 
asigurandu-se siguranta traficului auto si pietonal prin dotarea acestora cu acostamente. 

c) Durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; 
Durata de funcţionare a investiţiei va fi de 20 - 30 ani conform Catalogului privind clasificarea şi normele 

de funcţionare a mijlocelor fixe. 
d) Nevoi /solicitări funcţionale specifice; 
La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va ţine seama de categoriile funcţionale ale 

acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, 
de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de planurile de urbanism şi de 
amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum şi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora 
la cerinţele pietonilor, cicliştilor, persoanelor cu handicap şi de vârsta a treia. 

 
7. Justificarea necesității elaborării, după caz, a: 

-studiului de prefezabilitate – nu este cazul; 
-expertizei tehnice/auditului energetic/alte studii de specialitate/audituri sau analize relevante – nu este 
cazul. 
-studiului de fundamentare a valorii resursei culturale – nu este cazul. 



 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA VÎNĂTORI-NEAMŢ 

Însuşit de Consiliul Local prin Hotărârea 
nr. 53 din 29.11.2018 

 
Primarul Comunei, 

jr.Maria PETRARIU 
 

ANEXA 2 la HCL nr. 53/29.11.2018 
privind aprobarea Temei de proiectare pentru obiectivul de investiții 

Modernizare fdt. Grădiniței și strada Cetății, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț 
 
 

TEMA DE PROIECTARE 
continut-cadru 

aferent obiectivului de investiţii 
“Modernizare drumuri în satul Vînători - Neamț, Județul Neamț” 

8. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus. 
1.1. Denumirea obiectivului de investiţii: 

“Modernizare drumuri în satul Vînători - Neamț, Județul Neamț” 
1.2. Ordonator principal de credite/investitor. 
 COMUNA VÎNĂTORI - NEAMȚ, JUDEŢUL NEAMŢ 
1.3. Ordonator de credite (secundar/terţiar) 
NU ESTE CAZUL  
1.4. Beneficiarul investiţiei. 
COMUNA VÎNĂTORI - NEAMȚ, JUDEŢUL NEAMŢ 
1.5 Elaboratorul temei de proiectare  
COMUNA VÎNĂTORI - NEAMȚ, JUDEŢUL NEAMŢ 
2. Date de identificare a obiectivului de investitii 
Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al construcţiei existente 
Tronsoanele de drumuri propuse fac parte din domeniul public al comunei Vînători - Neamț . 
Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru realizarea obiectivului de investiţii: 

descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) (localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în 
plan) 

- drumurile propuse a fi modernizate prezintă o împietruire simplă din balast, drumurile încadrându-se in 
categoria de trafic uşor. 

- obiectivul de investiţii ce se doreşte a fi realizat face referire la străzile din satul Vînători – Neamț. 
- relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile în vecinatatea amplasamentelor 

se afla proprietati private iar drumurile fac legatura cu cai de comunicatie existente.  
- surse de poluare existente în zonă: nu este cazul 
- particularităţi de relief - amplasamentele propuse sunt situale pe raza comunei, suprafețele fiind plane, 

fără declivități accentuate.  
- nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor - în vecinatatea 

amplasamentelor propuse pentru reabilitare exista retea electrica supraterana, rețea de alimentare cu apă, rețea de 
canalizare.  

- existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în 
care pot fi identificate: nu este cazul 

- posibile obligaţii de servitute asupra cărora se vor face lucrări de intervenţii, după caz. - nu este cazul 
- reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate - plan urbanistic 

general şi regulamentul local de urbanism aferent: 
Plan Urbanistic General aprobat. 
 
 
 



- existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat 
învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul existenţei unor zone protejate - în vecinatatea 
amplasamentelor propuse pentru reabilitare nu exista monumente istorice. 

Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere tehnic şi funcţional 
- destinaţie şi funcţiuni; 
Lungimea totala a drumurilor propuse este de aproximativ 16124 ml și racordurile la DN 15B aproximativ 

800 ml. 
Se vor respecta prevederile legale în domeniul proiectării drumurilor şi adaptarea soluţiilor recomandate la 

situaţia reală din teren (legislaţie pentru stabilirea elementelor de calcul, clasa tehnică a drumului, capacitate 
tehnică, viteza de proiectare, etc) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate; 

Lungimea exactă a drumurilor propuse spre reabilitare se va stabili în urma întocmirii studiului topografic. 
In vederea stabilirii sistemului rutier se va întocmi obligatoriu expertiză tehnică şi studiu geotehnic. 

Sistemul rutier propus: îmbrăcăminte asfaltică (sau o varianta mixtă rezultată în urma studiilor întocmite) 
Şanţurile/Rigolele existente se vor păstra in funcţiune dar se vor aduce la forma şi dimensiunile necesare 

prevederilor din proiect, iar şanţurile şi rigolele noi ( după caz) vor avea tipul, forma şi dimensiunile potrivit noilor 
cerinţe de preluare a apelor pluviale. 

Terasamentele vor fi din agregate de balastieră sau alta solutie propusa de proiectant, doar cu acceptul 
beneficiarului. 

Accesele în curţi se vor realiza prin execuţia unor podeţe tubulare sau cu placa betonata, unitare ca formă şi 
dimensiune, iar în cazul unor diferenţe de nivel între carosabil şi curţi se vor stabili accese prin racordarea 
suprafeţelor adiacente. 

Drumurile laterale se vor rezolva prin modernizarea pe o lungime de max 25 ml. 
Proiectarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor se va face pe amplasamentul actual, fără a se dispune 

demolări, mutări, modificări de construcţii sau instalaţii. 
Nivelul de echipare, de finisare şi de dotare, exigenţe tehnice ale construcţiei în conformitate cu cerinţele 

funcţionale stabilite prin reglementări tehnice, de patrimoniu şi de mediu în vigoare; 
Drumurile vor fi echipate corespunzător, finisate şi dotate conform reglementărilor tehnice în vigoare 

asigurându-se siguranţa traficului auto şi pietonal prin dotarea acestora cu acostamente.  
Proiectarea platformei drumurilor se va face în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului 

nr.43/1997 republicată cu modificările şi completările ulterioare, Normele tehnice în vigoare privind proiectarea, 
construirea şi modernizarea drumurilor. 

Numărul estimat de utilizatori. 
Numărul estimat al utilizatorilor este de aproximativ 4000 reprezentând populaţia aproximativa a satului 

Vînători - Neamț  fară a fi luaţi în calcul utilizatorii în tranzit. 
Durata minimă de funcţionare, apreciată corespunzător destinaţiei/funcţiunilor propuse; 
Durata de funcţionare a investiţiei va fi de 20 - 30 ani în conform Catalogului privind clasificarea şi 

normele de funcţionare a mijlocelor fixe. 
Nevoi /solicitări funcţionale specifice; 
La proiectarea, execuţia şi intervenţiile asupra drumurilor se va ţine seama de categoriile funcţionale ale 

acestora, de traficul rutier, de siguranţa circulaţiei, de normele tehnice, de factorii economici, sociali şi de apărare, 
de utilizarea raţională a terenurilor, de conservarea şi protecţia mediului şi de planurile de urbanism şi de 
amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, precum şi de normele tehnice în vigoare pentru adaptarea acestora 
la cerinţele pietonilor, cicliştilor, persoanelor cu dizabilități şi de vârsta a treia. 

Corelarea soluţiilor tehnice cu condiţiile urbanistice, de protecţie a mediului şi a patrimoniului; 
Soluţiile tehnice ce se vor aplica pentru modernizarea drumurilor nu vor intra în conflict cu nici o 

condiţionare urbanistică, de protecţie a mediului şi a patrimoniului. Se vor respecta în totalitate acele condiţionări 
ce vor reieşi din avizele şi acordurile impuse prin certificatul de urbanism în vederea obţinerii autorizaţiei de 
construire. 

Stabilirea unor criterii clare în vederea soluţionării nevoii beneficiarului; 
Se urmăreşte ca investiţia să aibă un impact pozitiv din punct de vedere economic, social şi de mediu prin: 

îmbunătăţirea condiţiilor de trafic, reducerea consumului de carburanţi şi piese de schimb, prelungirea duratei de 
viaţa a autovehiculelor, reducerea costurilor de operare a transportului, reducerea costurilor de exploatare, 
reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de măsuri de siguranţă, îmbunătăţirea accesibilităţii pe teritoriul 



comunei, asigurarea realizării măsurilor pentru protecţia mediului prin reducerea cantităţilor de praf, zgomot, noxe, 
preluarea şi descărcarea apelor pluviale. Investiţia va avea un impact direct şi indirect asupra dezvoltării 
economice, sociale şi cultural, va duce la creşterea nivelului investiţional şi atragerea de noi investitori autohtoni şi 
străini care să contribuie la dezvoltarea zonei, stoparea sau chiar diminuarea fenomenului depopulării comunei ca 
urmarea migrării populaţiei active către alte zone sau chiar în afara ţării, atragerea şi stabilirea specialiştilor, 
crearea de noi locuri de muncă, asigurarea condiţiilor de confort şi siguranţă pentru deplasarea copiilor către şcoli, 
creşterea implicit a calităţii vieţii, reducerea nivelului de sărăcie, a numărului de persoane asistate social, accesul 
facil la obiectivele economice pecum şi intervenţia mult mai rapidă a serviciilor de urgenţă. 

Cadrul legislativ aplicabil şi impunerile ce rezultă din aplicarea acestuia : 
HG. 907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 
- Normativului NP 051/2012; 
Legea 114/1996 Legea locuinţei - republicată, cu normele de aplicare. 
Legea 10/1995 republicată, privind calitatea in constructii. 
Ordinul nr. 1.338 din 31 iulie 2007, emitent: Ministerul Sănătăţii Publice si publicat în: Monitorul Oficial 

nr. 575 din 22 august 2007, cat si alte normative aprobate in vigoare pentru buna desfasurare a activitatii specifice. 
Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie se va întocmi conform HG 907/2016 şi cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare la data elaborării documentaţiei. 
Soluţiile propuse in studiul de fezabilitate vor fi în conformitate cu prevederile temei de proiectare. 
La elaborarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie solicitate prin prezenta temă de 

proiectare, se vor avea în vedere toate elementele prevăzute prin actele normative în vigoare si planul urbanistic 
care reglementează zona respectivă. 

              
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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. 5627 din 09.11.2018  
                                                                                             Aprob, 
                                                                                            Primar, 

                                                                                            jr. Maria PETRARIU 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiții“Modernizare drumuri în satul Vînători – Neamț, Județul Neamț” 

În temeiul: 
 
 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; 

 prevederilor art. 44, alin.(1)  din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare prin care precizeaza “Documentaţiile tehnico-
economice 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.” 
 

Drumurile din satul Vînători-Neamț, care nu au fost prinse în proiectul ce se află în 
implementare în perioada 2018-2020 respectiv Modernizare rețea de drumuri de interes 
local, Comuna Vînători-Neamț, județul Neamț, se găsesc în prezent într-o stare deplorabilă, 
improprie desfășurării circulației rutiere, precum și traficului pietonal în perioadele cu ploi 
abudente. Străzile studiate în lungime totală de 16124 ml sunt străzi pietruite, prezentând 
defecte specifice străzilor pietruite cum ar fi: gropi, făgașe, provocate de scurgerea apelor 
meteoritice pe suprafața părții carosabile, scurgerea acestor ape nefiind asigurată în mod 
corespunzător. De asemenea, în perioadele ploioase străzile devin greoaie circulației atât 
pentru oameni cât și pentru vehicule cu tracțiune aninală sau autovehicule. În perioadele cu 
precipitații abundente (primăvară, toamnă, iarnă), străzile devin aproape impracticabile. În 
prezent sunt influențate condițiile igienico-sanitare în care trăiesc localnicii, deoarece pe 
timp nefavorabil, deplasarea locuitorilor implică lupta cu noroiul și bălțile care se formeaza. 



Un alt neajuns pe timp uscat este provocat de circulația vehiculelor, praful rezultat în urma  
trecerii acestora provocând un discomfort locuitorilor a căror case se află în imediata 
vecinătate a străzilor studiate. 

Scopul urmărit este de îmbunătăţire a situaţiei sociale şi economice a locuitorilor în 
Comuna Vînători-Neamț, prin legarea acestora la reţeaua de drumuri publice comunale, 
judeţene şi naţionale. Se va realiza creşterea pieţei agricole, a investiţiilor locale, 
îmbunătăţirea stării de sănătate, creşterea frecvenţei şi participarea tinerilor la sistemele de 
educaţie în folosul locuitorilor din comună. 

     Prin modernizarea acestor străzi, traficul în zonă va beneficia de condiţii superioare 
de circulaţie, condiţii care se vor concretiza într-o serie de avantaje economice, precum 
reducerea costurilor de exploatare a vehiculelor, viteză de parcurs sporită, deci o reducere a 
timpilor de parcurs şi a pierderilor aferente. 

 Beneficiile cele mai importante sunt cele din reducerea costurilor generate 
utilizatorilor de drum compuse din economii la costurile de operare ale autovehiculelor şi 
economii la timpul de călătorie al pasagerilor.  

1. Strada Nestor Ureche – 580 ml 
2. Fd. Andone – 172 ml 
3. Fd. Bradului – 385 ml 
4. Strada Drehuța – 4500 ml 
5. Strada Brădițel – 990 ml 
6. Fd. Iepure – 140 ml 
7. Strada Țârlii – 240 ml 
8. Strada Osoianu – 470 ml 
9. Strada Tâmplarilor – 540 ml 
10. Strada Mironești – 710 ml 
11. Strada Prof. C. Oancea – 214 ml 
12. Strada Preot Bârliba Vladimir – 670 ml 
13. Fd. Satu Nou – 120 ml 
14. Fd. Tănasă – 170 ml 
15. Fd. Zugravu – 240 ml 
16. Strada Prieteniei – 420 ml 
17. Fd. Borcilă – 175 ml 
18. Fd. Roșu – 190 ml 
19. Fd. Pix – 60 ml 
20. Fd. Ursache – 95 ml 
21. Fd. Florilor – 85 ml 
22. Strada Prundului – 522 ml 
23. Fd. Ticu – 526 ml 
24. Strada 1 Decembrie – 530 ml 
25. Strada Școala Veche – 455 ml 
26. Fd. Vîju – 300 ml 
27. Strada Ozana – 220 ml 



28. Strada Sfinții Împărați – 840 ml 
29. Strada Ion Văcărescu – 430 ml 
30. Fd. Loghin – 210 ml 
31. Fd. Ungureanu – 100 ml 
32. Fd. Lăzăreni – 240 ml 
33. Fd. Plopilor – 325 ml 
34. Strada Bisericii – 260 ml 
TOTAL lungimi străzi: 16124 ml 
RACORDURI DN15 B – 800 ml 

 
Capitolele devizului general estimat al obiectivului de investiții sunt: 
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenjarea terenului – 0.00 lei. 
Capitolul 2.  Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului – 0.00 lei. 
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – 928.000 lei fără TVA (1.103.750 lei 
cu TVA) 
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiția de bază – 15.749.103.31 lei fără TVA (18.741.432.94 lei 
cu TVA).  
Capitolul 5. Alte cheltuieli – 743.328.64 lei fără TVA (866.248.03 lei cu TVA). 
Capitolul 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar – 0.00 lei. 
TOTAL GENERAL – 17.420.431.95 lei fără TVA (20.711.430.97 lei cu TVA). 
Conform celor precizate mai sus este necesară aprobarea Notei conceptuale și a Temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiții“Modernizare drumuri în satul Vînători – Neamț, 
Județul Neamț”. 
 
 
 

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

 
 

Compartimentul Achiziții Publice 
inspector principal, Ionela-Mihaela FILIP 

 
 
                                                                                    
                                           Serviciul Financiar-Contabil, Impozite și Taxe, 
                                             inspector principal, Elena AVĂDANEI-ROȘU 
 

 
 
 
 
 

 
 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

- PRIMAR – 
 

5627 din 09.11.2018  
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiții “Modernizare drumuri în satul Vînători – Neamț, Județul Neamț”. 

În conformitate cu: 
-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; 

-prevederile art. 44, alin.(1)  din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare prin care precizeaza “Documentaţiile tehnico-economice 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.” 

Modernizarea străzilor din satul Vînători-Neamț este necesară în vederea facilitării accesului auto 
a cetățenilor la locuințele personale, precum și în vederea fluidizării traficului.  

 Scopul urmărit este de îmbunătăţire a situaţiei sociale şi economice a locuitorilor în Comuna 
Vînători-Neamț, prin legarea acestora la reţeaua de drumuri publice comunale, judeţene şi naţionale. 
Se va realiza creşterea pieţei agricole, a investiţiilor locale, îmbunătăţirea stării de sănătate, creşterea 
frecvenţei şi participarea tinerilor la sistemele de educaţie în folosul locuitorilor din comună. 

1. Strada Nestor Ureche – 580 ml 
2. Fd. Andone – 172 ml 
3. Fd. Bradului – 385 ml 
4. Strada Drehuța – 4500 ml 
5. Strada Brădițel – 990 ml 
6. Fd. Iepure – 140 ml 
7. Strada Țârlii – 240 ml 
8. Strada Osoianu – 470 ml 
9. Strada Tâmplarilor – 540 ml 
10. Strada Mironești – 710 ml 
11. Strada Prof. C. Oancea – 214 ml 
12. Strada Preot Bârliba Vladimir – 670 ml 
13. Fd. Satu Nou – 120 ml 
14. Fd. Tănasă – 170 ml 
15. Fd. Zugravu – 240 ml 
16. Strada Prieteniei – 420 ml 
17. Fd. Borcilă – 175 ml 



18. Fd. Roșu – 190 ml 
19. Fd. Pix – 60 ml 
20. Fd. Ursache – 95 ml 
21. Fd. Florilor – 85 ml 
22. Strada Prundului – 522 ml 
23. Fd. Ticu – 526 ml 
24. Strada 1 Decembrie – 530 ml 
25. Strada Școala Veche – 455 ml 
26. Fd. Vîju – 300 ml 
27. Strada Ozana – 220 ml 
28. Strada Sfinții Împărați – 840 ml 
29. Strada Ion Văcărescu – 430 ml 
30. Fd. Loghin – 210 ml 
31. Fd. Ungureanu – 100 ml 
32. Fd. Lăzăreni – 240 ml 
33. Fd. Plopilor – 325 ml 
34. Strada Bisericii – 260 ml 
TOTAL lungimi străzi: 16124 ml 
RACORDURI DN15 B – 800 ml 

 
Capitolele devizului general estimat al obiectivului de investiții sunt: 
Capitolul 1. Cheltuieli pentru obținerea și amenjarea terenului – 0.00 lei. 
Capitolul 2.  Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului – 0.00 lei. 
Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică – 928000 lei fără TVA (1103750 lei cu 
TVA) 
Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiția de bază – 15749103.31 lei fără TVA (18741432.94 lei cu 
TVA).  
Capitolul 5. Alte cheltuieli – 743328.64 lei fără TVA (866248.03 lei cu TVA). 
Capitolul 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar – 0.00 lei. 
TOTAL GENERAL – 17420431.95 lei fără TVA (20711430.97 lei cu TVA) 
Conform celor precizate mai sus este necesară aprobarea Notei conceptuale și a Temei de 
proiectare pentru obiectivul de investiții“Modernizare drumuri în satul Vînători – Neamț, 
Județul Neamț”. 
 

Iniţiator, 
Primar, 

jr. Maria PETRARIU 
 


