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PLAN LOCAL DE ACȚIUNE  
PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA SITUAȚIEI ROMILOR  

Nr. înregistrare la Primărie 
 

 
 

Localitate (oraș sau 
comună) 

COMUNA  VÎNĂTORI-NEAMȚ Data finalizării 

Județ NEAMȚ  

Primarul localității Semnătura 

Maria PETRARIU  

Membrii echipei de lucru Funcția deținută 

1.  Maria PETRARIU   primar comuna Vînători-Neamț 
2.  Vasile COȘOFREȚ   viceprimar comuna Vînători-Neamț 
3.  Alina Iuliana FLOȘ   secretar Primăria comunei Vînători-

Neamț 
4.  Elena COȘOFREȚ coordonator proiecte Primăria comunei 

Vînători-Neamț 
5.  Vasile LOGHIN   Depart. Urbanism, comuna Vînători-

Neamț 
6.  Sebastian CĂTĂNOIU  director Parcul Natural Vînători- Neamț 
7.  Carmen Elena ANDREI  mediator sanitar comunitatea de romi 
8.  Ionela Mihaela ION I educator specializat comunitatea de romi 
9.  Ioan PIPIRIEANU  profesor geografie 

10.  Mihail DANILIUC  preot, președinte Asociația Culturală 
“Schitul Vovidenia Neamț” 

11.  Gavril Aurica DASCĂLU  antreprenor Vînători-Neamț 
12.  Nicolae Ovidiu ȚUCĂ  antreprenor Vînători-Neamț 
13.  Vasile OLTEANU  antreprenor Vînători-Neamț 
14.  Vasile URZICĂ  președinte Asociația Crescătorilor de 

Animale Vînători-Neamț 
15.  Ana Maria DAVID inspector asistent SPAS 

16.  Ovidiu LOGHIN  inspector asistent, Registru agricol 
17.  Constantin TICU Șef post Vînători-Neamț 
18.  Aneta DASCĂLU auditor principal 



Aprilie – iulie 2012 
Valentina PARASCHIV – F.R.D.S.        Pagina 2 din 10 

 

19.  Maria COȘOFREȚ  bibliotecar 
20.  Paul CRĂCIUN  inspector superior, Registru agricol 
21.  Codrea LĂCĂTUȘU  președinte Grup de Inițiativă 

"Comunitatea de romi UMTF" 
22.  Dana COPOȚ reprezentant comunitatea de romi 

Bălțătescu 

 
 
 

CAPITOLUL I. ACTIVITĂȚI CARE POT FI FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL 
 
 

Observații 
 

 Planul local de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor din comuna Vînători-Neamț, este parte a Strategiei de Dezvoltare Durabilă a 
comunei Vînători-Neamț 2014-2020, elaborată sub coordonarea UAT Vînători-Neamț, cu consultarea populației de etnie romă din localitate.  

 Planul local de acțiune pentru îmbunătățirea situației romilor din comuna Vînători-Neamț, a fost completat pe baza Fișei de evaluare a nevoilor 
comunității de romi și are ca scop, îmbunătățirea calității vieții persoanelor de etnie romă din localitate. 

 
 

Instructiuni pentru completare:  
 

 Se preiau PROBLEMELE ANALIZATE din Fisa de evaluare a nevoilor comunitatii care devin INDICATORI (conform legislatiei in vigoare este denumirea 
standard în cadrul bugetelor locale), care au numerotări standard (partea dreaptă a tabelelor).  

 Prognoză Buget 2014 - în cadrul acestui capitol, Autoritatea Publică Locală, poate PROGNOZA sume pentru îndeplinirea indicatorilor pentru anul 
bugetar 2014: 

 sume deja prevăzute în cadrul bugetului local;  
 prin rectificare a bugetului; 
 prin echilibrare a bugetului. 

 Prognoza Buget 2015- 2020  - în cadrul acestui capitol, Autoritatea Publică Locală, poate PROGNOZA sume pentru îndeplinirea indicatorilor pentru 
perioada 2015 – 2020. 
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SERVICII PUBLICE GENERALE 

CAPITOL BUGETAR: AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACŢIUNI EXTERNE 

Nr. Denumirea indicatorilor/  
buget aproximativ 2014 – 2020 

Perioa 
da de 
imple 
mentare 
 (ani) 

Prognoză 
Buget  
2014 
(RON) 

Resurse atrase 
2014 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Prognoză 
Buget  
2015 - 2020 
(RON) 

Resurse atrase 
2015 - 2020 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Clasificație 
Subcapitol 
bugetar 

Clasificați
e 
Paragraf 
bugetar 

1.  Asigurarea salariului educatorului 
specializat pentru populația de etnie 
romă. 

7 650 x12 - 650 x 12 x 5 - 68.02.10. 10.01 

2.  Înființarea postului de expert local pe 
problemele romilor. 

7 - - 1400 x 12 x 5 - 68.02.10 10.01 

APĂRARE, ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 

CAPITOL BUGETAR: ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ 
Nr. Denumirea indicatorilor/  

buget aproximativ 2014 – 2020 
Perioa 
da de 
imple 
mentare 
 (ani) 

Prognoză 
Buget  
2014 
(RON) 

Resurse atrase 
2014 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Prognoză 
Buget  
2015 - 2020 
(RON) 

Resurse atrase 
2015 - 2020 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Clasificație 
Subcapitol 
bugetar 

Clasificați
e 
Paragraf 
bugetar 

         

CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 

CAPITOL BUGETAR: INVATAMANT 
Nr. Denumirea indicatorilor/  

buget aproximativ 2014 – 2020 
Peri 
oa 
da de 
imple 
men 
tare 
(ani) 

Prognoză 
Buget  
2014 
(RON) 

Resurse atrase 
2014 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Prognoză 
Buget  
2015 - 2020 
(RON) 

Resurse atrase 
2015 - 2020 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Clasificație 
Subcapitol 
bugetar 

Clasificați
e 
Paragraf 
bugetar 

 Școala în care învață elevi romi în 
procent de aproximativ 2% 

       

1.  Elaborare documentații tehnnice (studiu de 
fezabilitate, etc.) pentru reparații curente la 
școala în care invață și copii romi - sat 
Vînători-Neamț. 

1 - - 1.000 6.000 65.02.03.02 71.01.30 

2.  Reparații curente la școala în care invață și 
copii romi - sat Vînători-Neamț.  

2 - - 15.000 40.000 65.02.03.02 20.02 

3.  Elaborare documentații tehnnice (studiu de 1 - - 1.000 6.000 65.02.03.02 71.01.30 
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fezabilitate, etc.) pentru reparații curente/ 
capitale  a sălii de sport școlii în care invață 
și copii romi - sat Vînători-Neamț. 

4.  Reparații curente și /sau amenajări a sălii de 
sport a școlii în care invață și copii romi - sat 
Vînători-Neamț. 

2 - - 10.000 30.000 65.02.03.02 20.02 

5.  Elaborare documentații tehnnice (studiu de 
fezabilitate, etc.) pentru reparații curente/ 
capitale  a terenului de sport al școlii în care 
invață și copii romi - sat Vînători-Neamț. 

1 - - 500 1.500 65.02.03.02 71.01.30 

6.  Reparații curente și /sau amenajări teren 
sport la terenul de sport al școlii în care 
invață și copii romi - sat Vînători-Neamț  

1 - - 20.000 20.000 65.02.03.02 20.02 

 Gradinița în care învață preșcolari 
romi în procent de aproximativ  1,81% 

       

1. Elaborare documentații tehnnice (studiu de 
fezabilitate, etc.) pentru reparații curente/ 
capitale a grădiniței în care invață și 
preșcolari romi - sat Vînători-Neamț. 

1 - - 2.000 18.000 65.02.03.02 71.01.30 

2. Reparații curente la grădinița în care invață 
și preșcolari romi - sat Vînători-Neamț. 

2 - - 10.000 40.000 65.02.03.02 20.02 

3. Modernizare clase și dotări cu mobiler 
educațional. 

2 - - 10.000 40.000 65.02.03.02 20.02.05 

4. Reamenajare a spațiului de joacă în aer liber 
al grădiniței în care invață și preșcolari romi - 
sat Vînători-Neamț. 

1 - - 15.000 30.000 65.02.03.02 20.02.05 

CAPITOL BUGETAR: SĂNĂTATE 

 

Nr. Denumirea indicatorilor/  
buget aproximativ 2014 – 2020 

Peri 
oa 
da de 
imple 
men 
tare 
(ani) 

Prognoză 
Buget  
2014 
(RON) 

Resurse atrase 
2014 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Prognoză 
Buget  
2015 - 2020 
(RON) 

Resurse atrase 
2015 - 2020 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Clasificație 
Subcapitol 
bugetar 

Clasificați
e 
Paragraf 
bugetar 

1. Reînființarea/ funcționarea cabinet 
stomatologic (reamenajare, dotare, înființare 
post). 

7 - - - 1.000.000 66.02.10 10.01.01 

2. Asigurarea salariului mediatorului sanitar 
pentru populația de etnie romă. 

7 - 750 x 12 - 750 x 12 x 5 66.02.10 10.01.01 

3. Campanii anuale de sănătate cu diverse 
obiective (contracepție, consultații gratuite, 
screening pe cancer de col uterin și mamar, 

7 - 4.000 - 4.000 x 5 66.02.20 20 
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etc). 

4. Înființarea/ funcționarea unui padoc în satul 
Vînători-Neamț (sterilizare, hrană, habitat și 
pentru câinii din cele două comunități). 

7 - - - 250.000 66.02.20 20 

CAPITOL BUGETAR: CULTURĂ, RECREERE ȘI RELIGIE 

Nr. Denumirea indicatorilor/  
buget aproximativ 2014 – 2020 

Peri 
oa 
da de 
imple 
men 
tare 
(ani) 

Prognoză 
Buget  
2014 
(RON) 

Resurse atrase 
2014 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Prognoză 
Buget  
2015 - 2020 
(RON) 

Resurse atrase 
2015 - 2020 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Clasificație 
Subcapitol 
bugetar 

Clasificați
e 
Paragraf 
bugetar 

1. Organizarea Sărbătoririi Zilei Dezrobirii 
romilor (15 ianuarie). 

7 - - - 3.000 67.02.50 20 

2. Organizarea Sărbătorii Zilei internaţionale a 
romilor (08 aprilie). 

7 - - - 3.000 67.02.50 20 

3. Înființarea Târgului anual de arte şi meserii 
tradiţionale rome. 

7 - - - 3.000 67.02.50 20 

4. Dotări ale Căminului Cultural aflat în 
construcție și care va deservi și populația de 
etnie romă. 

1 100.000 - 100.000 100.000 67.02.03.07 20 

5.  Realizarea de campanii de advocacy și 
antidiscriminare. 

7 - 20.000 - 80.000 67.02.05 20 

 Servicii recreative si sportive        

1. Înființarea unei tabere anuale cu specific 
educativ-cultural în vederea facilitării 
integrării sociale a copiilor romi (activități 
care vor pregăti copiii romi pentru 
participarea la tabere mixte). 

7 - - - 70.000 67.02.05 20 

2. Înființarea unui parc de joacă pentru copii, 
care să deservească și copiii de etnie romă. 

1 - - - 120.000 67.02.05 20 

CAPITOL BUGETAR: ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ 

Nr. Denumirea indicatorilor/  
buget aproximativ 2014 – 2020 

Peri 
oa 
da de 
imple 
men 
tare 
(ani) 

Prognoză 
Buget  
2014 
(RON) 

Resurse atrase 
2014 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Prognoză 
Buget  
2015 - 2020 
(RON) 

Resurse atrase 
2015 - 2020 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Clasificație 
Subcapitol 
bugetar 

Clasificați
e 
Paragraf 
bugetar 

 Asistență socială        

1.  Campanie de punere în legalitate a romilor 
care nu au documente de identitate/ au 
documente de identitate degradate sau 

7 - - - 8.000 68.02.50 57.02.01 
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pierdute. 

2. Înființarea și funcționarea unui Centru 
educațional tip „after school”. 

7 - - - 300.000 68.02.50 57.02.01 

3. Înființarea și funcționarea unui Centru de 
primire a persoanelor vârstnice, care să aiba 
printre beneficiari și persoane de etnie romă. 

7 - - - 600.000 68.02.50 57.02.01 

4. Construcția unui Centru Multifuncțional care 
să cuprindă diverse servicii sociale,printre 
care si o cantina sociala, ale căror 
beneficiari sunt și persoane de etnie romă. 

2 - 400.000 - 600.000 68.02.50 71.01.01 

SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ, LOCUINȚE, MEDIU ȘI APE 

CAPITOL BUGETAR: LOCUINȚE, SERVICII ȘI DEZVOLTARE PUBLICĂ 

Nr. Denumirea indicatorilor/  
buget aproximativ 2014 – 2020 

Peri 
oa 
da de 
imple 
men 
tare 
(ani) 

Prognoză 
Buget  
2014 
(RON) 

Resurse atrase 
2014 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Prognoză 
Buget  
2015 - 2020 
(RON) 

Resurse atrase 
2015 - 2020 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Clasificație 
Subcapitol 
bugetar 

Clasificați
e 
Paragraf 
bugetar 

 Dezvoltarea sistemului de locuințe        

1. Achiziționarea a 8.250 mp de teren pentru 
construcția a 33 de locuințe sociale pentru 
familii de romi din satul Vînători-Neamț. 

7 - - - 160.000 70.02.50 71.01.01 

2.  Elaborarea documentației tehnice (studiu 
fezabilitate, proiect tehnic, etc) pentru 
construirea a 33 de locuințe sociale pentru 
33 de familii de romi din satul Vînători-
Neamț. 

1 - - - 10.000 70.02.50 71.01.30 

3. Construirea a 33 de locuințe sociale pentru 
33 de familii de romi din satul Vînători-
Neamț. 

7 - - - 2.000.000 70.02.50 71.01.01 

 Alimentare cu apă și amenajări 
hidrotehnice 

       

1.  Elaborarea documentației tehnice (studii 
fezabilitate, proiecte tehnice, etc) pentru 
înființarea/ extinderea rețelei de apă potabilă 
si canalizare în comunitățile de romi pentru 
cele 60 de locuințe ale romilor existente (55 
individuale și 5 sociale). 

1 - - - 65.000 70.02.05.01 71.01.01 

2.  Lucrări de înființare/ extindere a rețelei de 
apă potabilă si canalizare țn comunitățile de 
romi pentru cele 60 de locuințe ale romilor 
existente (55 individuale și 5 sociale). 

3 - - - 500.000 70.02.05.01 71.01.01 
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3.  Elaborarea documentației tehnice (studii 
fezabilitate, proiecte tehnice, etc) pentru 
extinderea rețelei de apă potabilă în 
comunitățile de romi pentru cele 33 de 
locuințe sociale ale romilor, regăsite în 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei 
Vînători-neamț, 2014 – 2020. 

1 - - - 65.000 70.02.05.01 71.01.30 

4.  Lucrări de înființare/ extindere a rețelei de 
apă potabilă si canalizare în comunitățile de 
romi pentru 60 de locuințe ale romilor (55 
individuale și 5 sociale). 

7 - - - 500.000 70.02.05 71.01.01 

 Iluminat public și electrificări rurale        

1.  Elaborarea documentației tehnice (studii 
fezabilitate, proiecte tehnice, etc) pentru 
extinderea rețelei de electricitate și a celei 
de iluminat public pentru cele 60 de locuințe 
ale romilor existente (55 individuale și 5 
sociale). 

1 - - - 5.000 70.02.06 71.01.30 

2.  Lucrări de extindere a rețelei de electricitate 
și a celei de iluminat public pentru cele 60 de 
locuințe ale romilor existente (55 individuale 
și 5 sociale). 

3 - - - 40.000 70.02.06 71.01.01 

3.  Elaborarea documentației tehnice (studii 
fezabilitate, proiecte tehnice, etc) pentru 
extinderea rețelei de rețelei electricitate și a 
celei de iluminat public pentru cele 33 de 
locuințe sociale ale romilor, prevăzute în 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei 
Vînători-neamț, 2014 – 2020. 

1 - - - 5.000 70.02.06 71.01.30 

4.  Lucrări de extinderea rețelei de electricitate 
și a celei de iluminat public pentru cele 33 de 
locuințe sociale ale romilor, prevăzute în 
Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei 
Vînători-neamț, 2014 – 2020. 

7 - - - 40.000 70.02.06 71.01.01 

5.  Racordarea la rețeaua de electricitate și a 
celei de iluminat a aproximativ 40 de locuințe 
ale romilor (existente) și 33 locuințe 
prevăzute în Strategia de Dezvoltare 
Durabilă a comunei Vînători-neamț, 2014 – 
2020. 

7 - - - 160.000 70.02.06 71.01.01 

 Alimentare cu gaze naturale în 
localități 
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 Alte servicii în domeniile locuirii, 
serviciilor și dezvoltării comunale 

       

1. Asfaltare / Pietruirea altor 2 căi de acces în 
comunități pe o distanță de 6 km. 

7 - - - 2.400.000 70.02.50. 71.01.01 

         

CAPITOL BUGETAR: PROTECTIA MEDIULUI 
Nr. Denumirea indicatorilor/  

buget aproximativ 2014 – 2020 
Peri 
oa 
da de 
imple 
men 
tare 
(ani) 

Prognoză 
Buget  
2014 
(RON) 

Resurse atrase 
2014 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Prognoză 
Buget  
2015 - 2020 
(RON) 

Resurse atrase 
2015 - 2020 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Clasificație 
Subcapitol 
bugetar 

Clasificați
e 
Paragraf 
bugetar 

 Salubritate și gestiunea deșeurilor        

1. Funcționarea  serviciului de salubrizare și 
colectarea a deșeurilor menajere în satul 
Vînători-Neamț pentru 60 locuințe deja 
existente. 

7 - - 3.600 pentru un 
an 

3.600 x 5 74.02.05.01 71.01.01 

2. Funcționarea  serviciului de salubrizare și 
colectarea a deșeurilor menajere în satul 
Vînători-Neamț pentru 33 locuințe prevăzute 
în Strategia de Dezvoltare Durabilă a 
comunei Vînători-neamț, 2014 – 2020. 

4 - - 1.800 pentru un 
an 

1.800 x 5 74.02.05.01 71.01.01 

3. Instalarea în comunităț, a 10 WC-uri eco 
pentru cele 60 de locuințe existente.  

1 - - - 100.000 74.02.06 20.02.05 

ACȚUNI ECONOMICE 

CAPITOL BUGETAR: ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ 
Nr. Denumirea indicatorilor/  

buget aproximativ 2014 – 2020 
Peri 
oa 
da de 
imple 
men 
tare 
(ani) 

Prognoză 
Buget  
2014 
(RON) 

Resurse atrase 
2014 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Prognoză 
Buget  
2015 - 2020 
(RON) 

Resurse atrase 
2015 - 2020 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Clasificație 
Subcapitol 
bugetar 

Clasificați
e 
Paragraf 
bugetar 

 Prevenirea și combaterea inundațiilor 
și ghețurilor 

       

1. Lucrări de regularizare a cursului Ozanei, în 
dreptul comunității PRUND, pe o lungime de 
8 km. 

1 - - - 3.200.000 80.02.01.06 71.01.01 

2.  Lucrari de indiguire, drenare, taluzare a 
pârâului Porcului in satul Vînători-Neamț pe 
o distanta de 1000 m. 

2 - - - 200.000 80.02.01.06 71.01.01 
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3. Lucrări de indiguire și decolmatere a gârlei 
din comunitatea PRUND, pe o lungime de 
400 m 

2 - - - 40.000 80.02.01.06 71.01.01 

CAPITOL BUGETAR: COMBUSTIBILI ȘI ENERGIE 

Nr. Denumirea indicatorilor/  
buget aproximativ 2014 – 2020 

Peri 
oa 
da de 
imple 
men 
tare 
(ani) 

Prognoză 
Buget  
2014 
(RON) 

Resurse atrase 
2014 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Prognoză 
Buget  
2015 - 2020 
(RON) 

Resurse atrase 
2015 - 2020 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Clasificație 
Subcapitol 
bugetar 

Clasificați
e 
Paragraf 
bugetar 

         

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ 

Nr. Denumirea indicatorilor/  
buget aproximativ 2014 – 2020 

Peri 
oa 
da de 
imple 
men 
tare 
(ani) 

Prognoză 
Buget  
2014 
(RON) 

Resurse atrase 
2014 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Prognoză 
Buget  
2015 - 2020 
(RON) 

Resurse atrase 
2015 - 2020 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Clasificație 
Subcapitol 
bugetar 

Clasificați
e 
Paragraf 
bugetar 

1. Calificarea profesionala a 200 de persoane 
de etnie roma si crearea de minim 30 de 
locuri de muncă.  
 

7 - - - 500.000 ...Fara... - 

 Crearea facilităților de infrastructură și 
încurajarea a cel puțin 30 de investitori, în 
vederea creării de locuri de muncă în 
localitate pentru populația de romi  
 

7 - - - 500000 - - 

 Energie termică        

        

TRANSPORTURI 

CAPITOL BUGETAR: TRANSPORTURI 
Nr. Denumirea indicatorilor/  

buget aproximativ 2014 – 2020 
Peri 
oa 
da de 
imple 
men 
tare 
(ani) 

Prognoză 
Buget  
2014 
(RON) 

Resurse atrase 
2014 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Prognoză 
Buget  
2015 - 2020 
(RON) 

Resurse atrase 
2015 - 2020 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Clasificație 
Subcapitol 
bugetar 

Clasificați
e 
Paragraf 
bugetar 

 Transport rutier        
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1. Transport scolar 7 - - - 110000 65.02.03.02 71.01.03 

 Drumuri si poduri        

1. Elaborarea documentației tehnice (studii 
fezabilitate, proiecte tehnice, etc) pentru 
reabilitarea/ construirea a 2 podete. 

1 - - - 1000 84.02.03.01 71.01.30 

2.  Reabilitarea/ construirea a 2 podete 1 - - - 20000 84.02.03.01 71.01.01 

 Strazi        

PUNERE ÎN LEGALITATE 

Nr. Denumirea indicatorilor/  
buget aproximativ 2014 – 2020 

Peri 
oa 
da de 
imple 
men 
tare 
(ani) 

Prognoză 
Buget  
2014 
(RON) 

Resurse atrase 
2014 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Prognoză 
Buget  
2015 - 2020 
(RON) 

Resurse atrase 
2015 - 2020 
(extracomunitar, 
comunitar, 
național, 
județean, 
ambasade, etc.) 

Clasificație 
Subcapitol 
bugetar 

Clasificați
e 
Paragraf 
bugetar 

1. Întocmirea certificatelor de naștere, a actelor 
de identitate, a actelor de proprietate pentru 
270 de persoane de etnie romă din comuna 
Vînători-Neamț 

2 - - - 6.000 54.02.50 20.01.30 

         

 
 

 
 
     


