
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

”MODERNIZARE FDT. GRĂDINIȚEI ȘI STRADA CETĂȚII, COMUNA VÎNĂTORI-
NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ” 

 
Consiliul Local al comunei  Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere : 
 Expunerea de motive a Primarului comunei Vînători-Neamț, înregistrată sub nr. 

3757/14.08.2018 și Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte, Programe-
Dezvoltare Locală, înregistrat sub nr. 3756/14.08.2018 

 Hotărârea nr. 907 din 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) şi alin.(4) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
”MODERNIZARE FDT. GRĂDINIȚEI ȘI STRADA CETĂȚII, COMUNA VÎNĂTORI-
NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”, după cum urmează: 
 
Indicatorii tehnici:  

- Fundătura Grădiniței: L=250,00 ml 
- Strada Cetății: L=1.099,00 ml 
Total Modernizare Fundătura Grădiniței și Strada Cetății, Comuna Vînători-Neamț, județul 
Neamț: L=1.349,00 ml 

 
Indicatorii economici:  
Total investiție cu TVA: 1.006.598.89 lei inclusiv TVA din care C+M: 958.410.10 lei, inclusiv 
TVA. 
        Art.2. Primarul comunei Vînători Neamţ, județul Neamț, cu sprijinul compartimentelor de 
specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâri. 
       Art.3. Secretarul comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ va comunica autorităţilor şi 
persoanelor interesate prezenta hotarare. 
Nr. 36 
Din  28.08.2018                        

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Victor IACOBOAEA                                                      

                                                                                         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 aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
”MODERNIZARE FDT. GRĂDINIȚEI ȘI STRADA CETĂȚII, COMUNA VÎNĂTORI-

NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ” 
 
Consiliul Local al comunei  Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere : 
 Expunerea de motive a Primarului comunei Vînători-Neamț înregistrat sub nr. 

3757/14.08.2018 și Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte, Programe-
Dezvoltare Locală, înregistrat sub nr. 3756/14.08.2018 

 Hotărârea nr. 907 din 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) şi alin.(4) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
”MODERNIZARE FDT. GRĂDINIȚEI ȘI STRADA CETĂȚII, COMUNA VÎNĂTORI-
NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”, după cum urmează: 
 
Indicatorii tehnici:  

- Fundătura Grădiniței: L=250,00 ml 
- Strada Cetății: L=1.099,00 ml 
Total Modernizare Fundătura Grădiniței și Strada Cetății, Comuna Vînători-Neamț, județul 
Neamț: L=1.349,00 ml 

 
Indicatorii economici:  
Total investiție cu TVA: 1.006.598.89 lei inclusiv TVA din care C+M: 958.410.10 lei inclusiv 
TVA 
        Art.2. Primarul comunei Vînători Neamţ, județul Neamț, cu sprijinul compartimentelor de 
specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a  prevederilor prezentei hotărâri. 
       Art.3. Secretarul comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ va comunica autorităţilor şi 
persoanelor interesate prezenta hotarare. 

 
Iniţiator, 

Primarul  comunei Vînători Neamţ 
jr.Maria PETRARIU 

 
 

                                                                 Avizat pt. legalitate, 
                                                               Secretar, 

                                                               Alina Iuliana FLOŞ 
 



 
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. 3756 din 14.08.2018                                                      Aprob, 
                                                                                                 Primar, 
                                                                                     jr. Maria PETRARIU 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
”MODERNIZARE FDT. GRĂDINIȚEI ȘI STRADA CETĂȚII, COMUNA VÎNĂTORI-

NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ” 
 
În temeiul: 

- 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.” 
 - Hotărârii nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare şiconţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 
fonduri publice; 

 
Crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale constituie elemente de bază pentru 

comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului, 
accesibilitate și în general condiții optime de trai. Integrarea în economia europeană este facilitată 
de o infrastructură de transport eficientă, conectată la reţeaua europeană de transport. Dezvoltarea 
şi modernizarea infrastructurii de transport contribuie la creşterea competitivităţii economice a 
Regiunii Nord-Est şi permite dezvoltarea de noi activităţi pe piaţa internă.  

Construcţia şi modernizarea drumurilor reprezintă o necesitate din punct de vedere economic, 
reducând durata de transport şi, prin urmare, costurile de transport.  De asemenea, oportunitatea 
implementării investiției este ancorată în Strategia de dezvoltare județeană Neamț și Strategia de 
dezvoltare locală a comunei Vînători-Neamț și sunt necesare acțiuni urgente de creare, extindere, 
reabilitare și modernizare a infrastructurii din mediul rural, astfel încât să se poată asigura o 
creștere economică a acestor zone și condiții de viață decente pentru populație. 

Proiectele de perspectivă ale comunei prevăd în special reabilitarea infrastructurii (apă, 
canalizare, drumuri), sprijinirea activităţilor economice, comerciale şi turistice, ameliorarea 
condiţiilor igienico – sanitare ale locuitorilor, ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor 
de poluare, Consiliul Local având ca obiectiv asigurarea unui nivel ridicat de urbanism al întregii 
comune.   
         De asemenea în perioadele ploioase drumurile devin greoaie circulaţiei atât pentru oameni cât 
şi pentru vehicule cu tracţiune animală sau autovehicule. În perioadele cu precipitaţii abundente 
(primăvară, toamnă, iarnă), drumurile devin aproape impracticabile, iar în caz de forţă majoră 



(incendiu, calamităţi naturale, accidente etc.) în care este necesar a se interveni cu mijloace de 
transport şi echipamente adecvate (pompieri, poliţie, salvare), acestea nu pot acţiona în timp util 
fapt care poate conduce la o întârziere deosebit de mare, care în unele cazuri poate fi fatală 
locuitorilor comunei. 
        Prin modernizarea celor două străzi respectiv Fundătura Grădiniței și Strada Cetății, străzi 
aflate în centrul Comunei Vînători-Neamț, cu un grad ridicat de circulație, sunt influenţate 
favorabil condiţiile igienico – sanitare în care trăiesc localnicii, deoarece în prezent pe timp 
nefavorabil, deplasarea locuitorilor implică lupta cu noroiul şi bălţile care se formează. 
        Un alt neajuns pe timp uscat este provocat de circulaţia vehiculelor, praful rezultat în urma 
trecerii acestora provocând un disconfort locuitorilor comunei Vînători-Neamț, ale căror case se 
află în imediata vecinătate a drumurilor asupra cărora este necesară intervenția. 
 

Conform celor precizate mai sus este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții "”MODERNIZARE FDT. GRĂDINIȚEI ȘI STRADA CETĂȚII, 
COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ” după cum urmează: 
 
Indicatori tehnici:  

- Fundătura Grădiniței: L=250,00 ml 
- Strada Cetății: L=1.099,00 ml 
Total Modernizare Fundătura Grădiniței și Strada Cetății, Comuna Vînători-Neamț, județul 
Neamț: L=1.349,00 ml 

 
Indicatorii economici:  
Total investiție cu TVA: 1.006.598.89 lei inclusiv TVA din care C+M: 958.410.10 lei inclusiv 
TVA 
 
 

Compartimentul Achiziții Publice 
Inspector principal, 
Filip Ionela-Mihaela 

 
 

Compartimentul Proiecte Programe, Dezvoltare Locala 
Inspector de specialitate IA, 

Coșofreț Elena 
 

 

Serviciul Financiar-Contabil 
Inspector principal, 

Avădanei-Roșu Elena 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

                   - PRIMAR – 

     Nr. 3757/14.08.2018 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii  ”MODERNIZARE FDT. GRĂDINIȚEI ȘI STRADA CETĂȚII, COMUNA 
VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”  

 
    În conformitate cu: 
 Hotărârea  nr. 907 din  2016 privind etapele de elaborare şiconţinutul-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.” 

Crearea și modernizarea infrastructurii rutiere locale constituie elemente de bază pentru 
comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiții de sănătate, protecția mediului, 
accesibilitate și în general condiții optime de trai. Integrarea în economia europeană este facilitată 
de o infrastructură de transport eficientă, conectată la reţeaua europeană de transport. Dezvoltarea 
şi modernizarea infrastructurii de transport contribuie la creşterea competitivităţii economice a 
Regiunii Nord-Est şi permite dezvoltarea de noi activităţi pe piaţa internă.  

Conform celor precizate mai sus este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții "”MODERNIZARE FDT. GRĂDINIȚEI ȘI STRADA CETĂȚII, 
COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ” după cum urmează: 
 
Indicatori tehnici:  

- Fundătura Grădiniței: L=250,00 ml 
- Strada Cetății: L=1.099,00 ml 
Total Modernizare Fundătura Grădiniței și Strada Cetății, Comuna Vînători-Neamț, județul 
Neamț: L=1.349,00 ml 

 
Indicatorii economici:  
Total investiție cu TVA: 1.006.598.89 lei inclusiv TVA din care C+M: 958.410.10 lei inclusiv 
TVA 
 
 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vînători Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 



 


