
                                                                  ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea valorii de investiție a proiectului „DOTĂRI PENTRU CENTRUL SOCIO-

EDUCATIV DIN COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ” 
 
Consiliul Local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț; 
Având în vedere: 

-Expunerea de motive a Primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrată sub nr. 
4173/11.09.2019; 

-Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil, Impozite și Taxe, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrat sub nr. 
4173/11.09.2019; 

-Contractul de finanțare nr. C 1920072S214012905943/14.06.2019, aferent proiectului 
„DOTĂRI PENTRU CENTRUL SOCIO-EDUCATIV DIN COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, 
JUDEȚUL NEAMȚ”, finanțat prin FEADR, submasura 19.2, cu o valoare totală de 312.525,52  
lei, din care valoare eligibilă 262.626,49 lei şi valoare neeligibilă 49.899,03 lei. 

-Prevederile art.1 și  3, lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.79/2009 privind reglementarea 
unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de 
Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și 
diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările și completările ulterioare; 

-Avizele comisiilor de specialitate; 
In temeiul art. 129, alin. (2) lit. „ b și d”, alin. (4) lit. „d”, art. 139  coroborat cu art.196 alin. 

(1) lit. „ a” din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrativ, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. Se aprobă valoarea de investiție a proiectului cu denumirea „DOTĂRI PENTRU 
CENTRUL SOCIO-EDUCATIV DIN COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”, 
finanțat prin FEADR, submasura 19.2, cu o valoare totală de 312.525,52  lei, din care valoare 
eligibilă 262.626,49 lei şi valoare neeligibilă 49.899,03 lei, conform contractului de finanțare 
nr. C 1920072S214012905943/14.06.2019. 

Art.2. Primarul comunei Vânători-Neamț, prin intermediul Serviciului Financiar-
Contabil, Impozite și Taxe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor şi 
persoanelor interesate. 
Nr.54 
Din 19.09.2019                            

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Alexandru URZICĂ                                                         

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                         Alina-Iuliana FLOȘ 
  
 
 
  Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti : 13   
   Pentru  :   13 
   Împotrivă:-                          
   Abtineri :-                                                              



PROIECT                                                ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMȚ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMȚ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea valorii de investiție a proiectului „DOTĂRI PENTRU CENTRUL SOCIO-

EDUCATIV DIN COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ” 
 
Consiliul Local al comunei Vânători-Neamț, județul Neamț; 
Având în vedere: 

-Expunerea de motive a Primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrată sub nr. 
4173/11.09.2019; 

-Raportul de specialitate al Serviciului Financiar Contabil, Impozite și Taxe, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Vânători-Neamț, înregistrat sub nr. 
4173/11.09.2019; 

-Contractul de finanțare nr. C 1920072S214012905943/14.06.2019, aferent proiectului 
„DOTĂRI PENTRU CENTRUL SOCIO-EDUCATIV DIN COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, 
JUDEȚUL NEAMȚ”, finanțat prin FEADR, submasura 19.2, cu o valoare totală de 312.525,52  
lei, din care valoare eligibilă 262.626,49 lei şi valoare neeligibilă 49.899,03 lei. 

-Prevederile art.1 și  3, lit. a) din Ordonanța de Urgență nr.79/2009 privind reglementarea 
unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de 
Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și 
diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările și completările ulterioare; 

In temeiul art. 129, alin. (2) lit. „ b și d”, alin. (4) lit. „d”, art. 139  coroborat cu art.196 alin. 
(1) lit. „ a” din Ordonanța de urgență nr. 57 din 3 iulie 2019 – privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1. Se aprobă valoarea de investiție a proiectului cu denumirea „DOTĂRI PENTRU 

CENTRUL SOCIO-EDUCATIV DIN COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”, 
finanțat prin FEADR, submasura 19.2, cu o valoare totală de 312.525,52  lei, din care valoare 
eligibilă 262.626,49 lei şi valoare neeligibilă 49.899,03 lei, conform contractului de finanțare 
nr. C 1920072S214012905943/14.06.2019. 

Art.2. Primarul comunei Vânători-Neamț, prin intermediul Serviciului Financiar-
Contabil, Impozite și Taxe va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  

Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituțiilor şi 
persoanelor interesate. 

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători-Neamț 

jr. Maria PETRARIU 
 
 

                                                                                                          Avizat pt. legalitate, 
 Secretar, 

 Alina-Iuliana FLOȘ 

 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr.  4173  din 11.09.2019 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului „DOTĂRI PENTRU 
CENTRUL SOCIO-EDUCATIV DIN COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL 

NEAMȚ” 
 

Având în vedere: 
 Contractul de finanțare nr. C 1920072S214012905943/14.06.2019, aferent proiectului 

„DOTĂRI PENTRU CENTRUL SOCIO-EDUCATIV DIN COMUNA VÂNĂTORI-
NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”, finanțat prin FEADR, submasura 19.2 

 Valoarea totală a obiectivului de investiție este 312.525,52 lei, adică 
treisutedoisprezecemiicincisutedouăzecișicincileișicincizecișidoibani; 

 Valoarea eligibilă a proiectului conform contractului de finanțare este de 262.626,49 lei, 
adică douăsuteșaizecișidoimiișasesutedouăzecișișaseleisipatruzecișinouăbani. 

În temeiul:  
 

 Art.1 și art.3  lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.79/2009 privind reglementarea unor 
măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de 
Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității 
vieții și diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 
Propunem spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Vânători-Neamț valoarea de 

investiție a proiectului cu denumirea „DOTĂRI PENTRU CENTRUL SOCIO-EDUCATIV DIN 
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”, finanțat prin FEADR, submăsura 19.2, 
cu o valoare totală de 312.525,52  lei, din care valoare eligibilă 262.626,49 lei şi valoare 
neeligibilă 49.899,03 lei, conform contractului de finanțare nr. C 
1920072S214012905943/14.06.2019 

Conform celor precizate mai sus este necesară aprobarea solicitării scrisorii de garanție a 
avansului. 

 
 
 

Inițiator, 
Primarul comunei Vânători Neamț 

jr. Maria PETRARIU 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251307 
Nr.  4173  din 11.09.2019 

 
                                                                                                                                                                     
                  Aprob, 
                                                                                                                                        Primar, 
                                                                                                                jr.  Maria PETRARIU 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului „DOTĂRI PENTRU 

CENTRUL SOCIO-EDUCATIV DIN COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL 
NEAMȚ” 

 
Având în vedere: 
 Contractul de finanțare nr. C 1920072S214012905943/14.06.2019, aferent proiectului 

„DOTĂRI PENTRU CENTRUL SOCIO-EDUCATIV DIN COMUNA VÂNĂTORI-
NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”, finanțat prin FEADR, submasura 19.2 

 Valoarea totală a obiectivului de investiție este 312.525,52 lei, adică 
treisutedoisprezecemiicincisutedouăzecișicincileișicincizecișidoibani; 

 Valoarea eligibilă a proiectului conform contractului de finanțare este de 262.626,49 lei, 
adică douăsuteșaizecișidoimiișasesutedouăzecișișaseleisipatruzecișinouăbani. 

În temeiul:  
 

 Art.1 și art.3  lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.79/2009 privind reglementarea unor 
măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor alocate prin Programul Național de 
Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității 
vieții și diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 
Propunem spre aprobarea Consiliului Local al Comunei Vânători-Neamț valoarea de 

investiție a proiectului cu denumirea „DOTĂRI PENTRU CENTRUL SOCIO-EDUCATIV DIN 
COMUNA VÂNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”, finanțat prin FEADR, submăsura 19.2, 
cu o valoare totală de 312.525,52  lei, din care valoare eligibilă 262.626,49 lei şi valoare 
neeligibilă 49.899,03 lei, conform contractului de finanțare nr. C 
1920072S214012905943/14.06.2019. 

 
 
Serviciul Financiar Contabil – Impozite și taxe, 

    Inspector principal,   
              Elena Avadanei-Roșu  
                                         
                                                                  Compartiment Proiecte Programe, Dezvoltare Locală 
                                                                                                   Inspector asistent, 
                                                                                                   Iftode Oana-Maria 
 


