
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  VÂNĂTORI-NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

 
pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) aferentă obiectivului 
de investiții “REABILITARE ÎMBRĂCĂMINTE DRUMURI MODERNIZATE PRIN 

PROGRAMUL SAPARD  DIN COMUNA VÂNĂTORI - NEAMȚ,  
JUDEȚUL NEAMȚ” 

 
 

Consiliul local al Comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 

-art.44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-prevederile Hotărârii Guverului 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; 

Expunerea de motive a primarului comunei Vânători-Neamţ, înregistrată sub nr.756 din 
26.02.2019; 

Raportul de specialitate comun al Compartimentului Proiecte, Programe-Dezvoltare, 
Locală, al Compartimentului Achiziții Publice și al Serviciului Financiar Contabil, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrat sub nr.756 din 
26.02.2019, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

În temeiul dispozițiilor 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, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului de 
investiții“REABILITARE ÎMBRĂCĂMINTE DRUMURI MODERNIZATE PRIN 
PROGRAMUL SAPARD  DIN COMUNA VÂNĂTORI - NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”, 
după cum urmează: 
 
Indicatori tehnici: 
 

Capacitati (in unitati fizice si valorice)  
- Lungimea drumuri 5,035 km 
- Categoria de importanta C 
- Viteza de proiectare 40 km/h 
- Sistemul rutier - Strat de fundatie din balast existent in 



grosime de 25 cm 
- Strat de baza din mixture asfaltica 

existent in grosime de 5 cm 
- Strat de legatura din beton asfaltic de 

tip BADPC 22,4 in grosime de 6 cm 
conform SR EN 13108-1 si AND 
605/2016 

- Strat de uzura din beton asfaltic de tip 
BAPC 16 in grosime de 4 cm conform 
SR EN 13108-1 si AND 605/2016 

- Rigola betonata 6598,00 ml 
- Sant betonat 2839,00 ml 
- Podete tubular laterale DN 500 mm 150,00 ml 
- Podete prefabricate de tip P2 31,60 ml 
- Drumuri laterale amenajate pe o 

lungime de 25 ml 
22 bucati 

- Indicatoare octogonale 22 bucati 
- Marcaj rutier 9,302 km  echiv. 
- Accese la proprietati 240 buc. – 1440,00 ml 

 

Indicatorii economici:  
 - Total investiție cu TVA: 8.230.112,85 lei-inclusiv TVA, din care construcții-montaj 
7.842.568,03 lei- inclusiv TVA. 
 
 Art. 2. Compartimentul Proiecte, Programe-Dezvoltare Locală,  Compartimentul 
Achiziții Publice și Serviciul Financiar Contabil-Impozite și Taxe din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vânători Neamț vor dispune măsurile necesare aducerii la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri; 
 
 Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor 
interesate. 
Nr.15 
Din 28.03.2019                 

Președinte de şedintă: 
Consilier, Vasile Ghe. URSACHE 

 
 

                                                                  Contrasemnează, 
                                                                    Secretar, 

                                                                   Alina-Iuliana FLOŞ 
 

 
  Total consilieri locali : 15                                                                                                                                                                              
   Prezenti : 14 
   Pentru   :  14         
   Împotrivă:-  
   Abtineri :-                                                                                             



 
 
 
 

PROIECT 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 
 

pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) aferentă obiectivului 
de investiții “REABILITARE ÎMBRĂCĂMINTE DRUMURI MODERNIZATE PRIN 

PROGRAMUL SAPARD  DIN COMUNA VÂNĂTORI - NEAMȚ, JUDEȚUL 
NEAMȚ” 

 
Consiliul local al Comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 
-art.44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
-prevederile Hotărârii Guverului 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; 

Expunerea de motive a primarului comunei Vânători-Neamţ, înregistrată sub nr.756 din 
26.02.2019; 

Raportul de specialitate comun al Compartimentului Proiecte, Programe-Dezvoltare, 
Locală, al Compartimentului Achiziții Publice și al Serviciului Financiar Contabil, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrat sub nr. 756 din 
26.02.2019, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate; 

În temeiul dispozițiilor art. 36, alin. (2), litera „b” şi alin. 4, litera „d”, precum şi ale art. 
45, alin. (1), coroborate cu art. 115. alin. (1), litera „b” din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică (faza DALI) aferentă obiectivului 
de investiții “REABILITARE ÎMBRĂCĂMINTE DRUMURI MODERNIZATE PRIN 
PROGRAMUL SAPARD  DIN COMUNA VÂNĂTORI - NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”, 
după cum urmează: 
 
Indicatori tehnici: 
 

Capacitati (in unitati fizice si valorice)  
- Lungimea drumuri 5,035 km 
- Categoria de importanta C 



- Viteza de proiectare 40 km/h 
- Sistemul rutier - Strat de fundatie din balast existent in 

grosime de 25 cm 
- Strat de baza din mixture asfaltica 

existent in grosime de 5 cm 
- Strat de legatura din beton asfaltic de 

tip BADPC 22,4 in grosime de 6 cm 
conform SR EN 13108-1 si AND 
605/2016 

- Strat de uzura din beton asfaltic de tip 
BAPC 16 in grosime de 4 cm conform 
SR EN 13108-1 si AND 605/2016 

- Rigola betonata 6598,00 ml 
- Sant betonat 2839,00 ml 
- Podete tubular laterale DN 500 mm 150,00 ml 
- Podete prefabricate de tip P2 31,60 ml 
- Drumuri laterale amenajate pe o 

lungime de 25 ml 
22 bucati 

- Indicatoare octogonale 22 bucati 
- Marcaj rutier 9,302 km  echiv. 
- Accese la proprietati 240 buc. – 1440,00 ml 

 

Indicatorii economici:  
 - Total investiție cu TVA: 8.230.112,85 lei - inclusiv TVA, din care construcții-montaj 
7.842.568,03 lei- inclusiv TVA. 
 
 Art. 2. Compartimentul Proiecte, Programe-Dezvoltare Locală,  Compartimentul 
Achiziții Publice și Serviciul Financiar Contabil-Impozite și Taxe din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț vor dispune măsurile necesare aducerii la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 
 Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor 
interesate. 

 
Inițiator, 

Primarul comunei Vânători-Neamț 
jr. Maria PETRARIU 

 
 

                                                                         Avizat pt. legalitate, 
                                                                               Secretar, 

                                                                           Alina-Iuliana FLOŞ 
 
 
 



 
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefancel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
e-mail: comunavinatorineamt@gmail.com 

 
   Nr.756 din 26.02.2019 

                                                                                    Aprob, 
                                                                                     Primar,                                   

                                                                                      jr. Maria PETRARIU                   
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI) aferentă obiectivului 
de investiții “REABILITARE ÎMBRĂCĂMINTE DRUMURI MODERNIZATE PRIN 

PROGRAMUL SAPARD  DIN COMUNA VÂNĂTORI - NEAMȚ, JUDEȚUL 
NEAMȚ” 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respective prevederile:  
- art.44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 

și completările ulterioare; 
- prevederile Hotărârii Guvernului 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; 

- H.C.L nr 52 din 29.11.2018 pentru aprobarea Notei conceptual și a Temei de proiectare 
pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare îmbrăcăminte drumuri modernizate prin 
programul SAPARD din comunaVânători-Neamț, județul Neamț”. 

 

Pentru acest proiect de reabilitare a drumurilor modernizate prin programul SAPARD a 
fost aprobată Nota conceptuală si Tema de proiectare de catre Consiliul local prin H.C.L 
52/29.11.2018. 

Prin reabilitarea drumurilor modernizate prin programul SAPARD in lungime totală de 
5,035 km, se va asigura un confort sporit de circulație, o siguranță în exploatare, favorizând 
totodată dezvoltarea turismului rural, zona beneficiind de un potential touristic natural 
deosebit. Prin reabilitarea drumurilor modernizate prin programul SAPARD în lungime 
totală de 5,035 km sunt influențate favorabil condițiile igienico-sanitare în care trăiesc 
localnicii deoarece în prezent, pe timp nefavorabil, deplasarea locuitorilor implică lupta cu 
noroiul și bălțile care se formează. Reabilitarea drumurilor înfrumusețează zona și au un 
impact pozitiv asupra mediului înconjurător. 

Conform DALI, indicatorii tehnico-economici sunt dupa cum urmeaza: 
Indicatori tehnici: 



Capacitati (in unitatifizicesivalorice)  
- Lungimeadrumuri 5,035 km 
- Categoria de importanta C 
- Viteza de proiectare 40 km/h 
- Sistemulrutier - Strat de fundatie din balast existent in 

grosime de 25 cm 
- Strat de baza din mixture asfaltica 

existent in grosime de 5 cm 
- Strat de legatura din beton asfaltic de 

tip BADPC 22,4 in grosime de 6 cm 
conform SR EN 13108-1 si AND 
605/2016 

- Strat de uzura din beton asfaltic de tip 
BAPC 16 in grosime de 4 cm conform 
SR EN 13108-1 si AND 605/2016 

- Rigolabetonata 6598,00 ml 
- Sant betonat 2839,00 ml 
- Podete tubular laterale DN 500 mm 150,00 ml 
- Podete prefabricate de tip P2 31,60 ml 
- Drumurilateraleamenajate pe o 

lungime de 25 ml 
22 bucati 

- Indicatoareoctogonale 22 bucati 
- Marcajrutier 9,302 km  echiv. 
- Accese la proprietati 240 buc. – 1440,00 ml 

 
 

Indicatorii economici:  
 - Total investiție cu TVA: 8.230.112,85 lei - inclusiv TVA, din care construcții-montaj 
7.842.568,03 lei - inclusiv TVA. 
 
 
Compartimentul Proiecte-Programe, Dezvoltare Locală, 
inspector de specialitate IA, Elena COȘOFREȚ 
 
 

 
Compartimentul Achizitii publice,                                          Serviciul Financiar -Contabil, Impozite și Taxe 
         inspector principal,                                                                                 inspector principal,                                                                    
       Ionela-Mihaela FILIP                                                                              Elena AVADANEI-ROȘU 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefancel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 
e-mail: comunavinatorineamt@gmail.com 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza DALI)pentru obiectivul de 
investiții“REABILITARE ÎMBRĂCĂMINTE DRUMURI MODERNIZATE PRIN 

PROGRAMUL SAPARD  DIN COMUNA VÂNĂTORI - NEAMȚ,  
JUDEȚUL NEAMȚ” 

 
Pentru acest proiect de reabilitare a drumurilor modernizate prin programul SAPARD a 

fost aprobată Nota conceptual si Tema de proiectare de catre Consiliul local prin HCL 
52/29.11.2018. 

Prin reabilitarea drumurilor modernizate prin programul SAPARD in lungime totală de 
5,035 km, se va asigura un confort sporit de circulație, o siguranță în exploatare, favorizând 
totodată dezvoltarea turismului rural, zona beneficiind de un potential touristic natural 
deosebit. Prin reabilitarea drumurilor modernizate prin programul SAPARD în lungime 
totală de 5,035 km sunt influențate favorabil condițiile igienico-sanitare în care trăiesc 
localnicii deoarece în prezent, pe timp nefavorabil, deplasarea locuitorilor implică lupta cu 
noroiul și bălțile care se formează. Reabilitarea drumurilor înfrumusețează zona și au un 
impact pozitiv asupra mediului înconjurător. 

Conform DALI, indicatorii tehnico-economici sunt dupa cum urmeaza: 
 
Indicatoritehnici: 
 

Capacitati (in unitatifizicesivalorice)  
- Lungimeadrumuri 5,035 km 
- Categoria de importanta C 
- Viteza de proiectare 40 km/h 
- Sistemulrutier - Strat de fundatie din balast existent in 

grosime de 25 cm 
- Strat de baza din mixturaasfaltica 

existent in grosime de 5 cm 
- Strat de legatura din betonasfaltic de 

tip BADPC 22,4 in grosime de 6 cm 
conform SR EN 13108-1 si AND 
605/2016 

- Strat de uzura din betonasfaltic de tip 



BAPC 16 in grosime de 4 cm conform 
SR EN 13108-1 si AND 605/2016 

- Rigolabetonata 6598,00 ml 
- Sant betonat 2839,00 ml 
- Podete tubular laterale DN 500 mm 150,00 ml 
- Podete prefabricate de tip P2 31,60 ml 
- Drumurilateraleamenajate pe o 

lungime de 25 ml 
22 bucati 

- Indicatoareoctogonale 22 bucati 
- Marcajrutier 9,302 km  echiv. 
- Accese la proprietati 240 buc. – 1440,00 ml 

 
 

Indicatorii economici:  
 - Total investiție cu TVA: 8.230.112,85 lei inclusiv TVA din care construcții-montaj 
7.842.568,03 lei inclusiv TVA 

 
 
 
 

Iniţiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamț, 

jr. Maria PETRARIU 
 


