
 PROIECT 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 
„Centru socio-educativ Vînători-Neamţ” aferent proiectului PEC 040 
”Centre Socio-Educative în comunele Cumpăna (Judeţul Constanţa), 

Vînători-Neamţ (Judeţul Neamţ) și Prundeni (Judeţul Vâlcea)”, proiect 
finanţat  cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program 
finanţat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român 

de Dezvoltare Socială, şi a asigurării cofinanţării din bugetul local 
 

Consiliul Local al comunei  Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere : 

� Expunerea de motive a Primarului Comunei Vînători-Neamţ, înregistrată 
sub nr. 5837/24.07.2015; 

� Raportul de specialitate al compartimentului achizitii publice, înregistrat 
sub nr. 5838 din  24.07.2015; 

� HCL nr. 1/12.02.2015 a Consiliului Local Vînători-Neamţ pentru 
modificarea şi completarea HCL nr. 11/11.03.2014- privind aprobarea 
proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul ”Centre Socio-Educative 
în comunele Cumpăna (Judeţul Constanţa), Vînători-Neamţ (Judeţul 
Neamţ) și Prundeni (Judeţul Vâlcea)” 

� Devizele: General Cumulat şi General Neeligibil pentru Centru Socio-
Educativ Vînători-Neamţ, întocmite de Birou Arhitect Diaconescu Iulian 
Piatra Neamt 

� Contractul de finanţare nr. 10 / SC / SEE / 20.02.2015 aferent proiectului 
sus amintit, dintre UATC Cumpana, judeţul Constanţa în calitate de 
promotor al proiectului PEC040, în parteneriat cu UATC Vînători Neamţ, 
judeţul Neamţ și UATC Prundeni, judeţul Vâlcea și Fondul Român de 
Dezvoltare Socială (FRDS); 

� Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare “ a 
unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 
al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum 
şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

� prevederile art. 44, alin.(1)  şi (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. (1) şi 115, 
alin.1, lit.b) din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale republicată, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 . Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „ Centru Socio-Educativ Vînători-Neamţ” aferent proiectului PEC 



040 ”Centre Socio-Educative în comunele Cumpăna (Judeţul Constanţa), 
Vînători-Neamţ (Judeţul Neamţ) și Prundeni (Judeţul Vâlcea)” proiect 
finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program 
finanţat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de 
Dezvoltare Socială, cu o valoare totală a investiţiei de  880.150 lei  inclusiv 
TVA, din care construcţii-montaj de 745.550 lei inclusiv TVA, potrivit Anexei 
la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
 Art.2    Se aprobă cofinanţarea din bugetul local al comunei Vînători 
Neamţ pentru realizarea obiectivului de investiţii prevazut la art.1. în valoare de 
300.810 lei, inclusiv TVA. 
 Art.3 .  Primarul comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ, cu sprijinul 
compartimentelor de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a  
prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.4 .   Secretarul comunei Vînători Neamţ, judetul Neamţ va comunica 
autorităţilor şi persoanelor interesate prezenta hotarare. 
Nr._________ 
Din 24.07.2015 

Ini ţiator, 
Primarul  comunei Vînători Neamţ 

jr.Maria PETRARIU 
 
 

                                                                 Avizat pt. legalitate, 
                                                               Secretar, 

                                                               Alina Iuliana FLOŞ 
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Consiliul Local al comunei  Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere : 

� Expunerea de motive a Primarului Comunei Vînători-Neamţ, înregistrată 
sub nr. 5837/24.07.2015; 

� Raportul de specialitate al compartimentului achizitii publice, înregistrat 
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� Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare “ a 
unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru 
al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum 
şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii", cu modificarile si 
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publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 . Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii „ Centru Socio-Educativ Vînători-Neamţ” aferent proiectului PEC 
040 ”Centre Socio-Educative în comunele Cumpăna (Judeţul Constanţa), 
Vînători-Neamţ (Judeţul Neamţ) și Prundeni (Judeţul Vâlcea)” proiect 
finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program 
finanţat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de 
Dezvoltare Socială, cu o valoare totală a investiţiei de  880.150 lei  inclusiv 
TVA, din care construcţii-montaj de 745.550 lei inclusiv TVA, potrivit Anexei 
la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
 Art.2    Se aprobă cofinanţarea din bugetul local al comunei Vînători 
Neamţ pentru realizarea obiectivului de investiţii prevazut la art.1. în valoare de 
300.810 lei, inclusiv TVA. 
 Art.3 .  Primarul comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ, cu sprijinul 
compartimentelor de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a  
prevederilor prezentei hotărâri. 
 Art.4 .   Secretarul comunei Vînători Neamţ, judetul Neamţ va comunica 
autorităţilor şi persoanelor interesate prezenta hotarare. 
 
Nr.37 
Din 31.07.2015 

Preşedinte de şedinţă, 
Consilier, Veronica TOPLICEANU 

                                                                                
                                                                                     Contrasemnează, 

                                                                                  Secretar, 
                                                                                  Alina Iuliana FLOŞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :  13      
   Pentru  :    10        
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :- 3                                                                                                  
 

 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

COMUNA VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

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

 
   Nr. 5838 din 24.07.2015                                                      Aprob, 
                                                                                                 Primar, 
                                                                                     jr. Maria PETRARIU 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 
„Centru socio-educativ Vînători-Neamţ” aferent proiectului PEC 040 
”Centre Socio-Educative în comunele Cumpăna (Judeţul Constanţa), 

Vînători-Neamţ (Judeţul Neamţ) și Prundeni (Judeţul Vâlcea)”, proiect 
finanţat  cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program 
finanţat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român 

de Dezvoltare Socială, şi a asigurării cofinanţării din bugetul local 
 

 
În temeiul: 
 

� HCL NR. 1/12.02.2015 a Consiliului Local Vinatori-Neamt pentru 
modificarea si completarea HCL nr. 11/11.03.2014- privind aprobarea 
proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ”Centre Socio-Educative 
în comunele Cumpăna (Judeţul Constanţa), Vînători-Neamţ (Judeţul 
Neamţ) și Prundeni (Judeţul Vâlcea)” 

� Devizele: General Cumulat si General Neeligibil pentru Centru Socio-
Educativ Vînători-Neamţ, întocmite de Birou Arhitect Diaconescu Iulian 
Piatra Neamt 

� Contractul de finantare nr. 10 / SC / SEE / 20.02.2015 aferent proiectului 
sus amintit, dintre UATC Cumpana, judetul Constanta în calitate de 
promotor al proiectului PEC040, în parteneriat cu UATC Vînători Neamţ, 
judeţul Neamţ și UATC Prundeni, judeţul Vâlcea și Fondul Român de 
Dezvoltare Socială (FRDS); 

� Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare “ a 
unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru 
al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum 
si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investitii si lucrari de interventii", cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

� 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.” 
 

 Conform devizului general întocmit de S.C. FINDESIGN S.R.L., vă 
rugăm să aprobaţi următorii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de 
investitii „Centru socio-educativ Vînători-Neamţ” din cadrul proiectului PEC 
040, cu o valoare totală a investiţiei de  880.150 lei  inclusiv TVA, din care 
construcţii-montaj de 745.550 lei inclusiv TVA, potrivit Devizului General 
anexat.  
 De asemenea, vă rugăm să aprobaţi cofinantarea din bugetul local al 
comunei Vînători Neamţ pentru realizarea obiectivului de investitii prevăzut mai 
sus în valoare de 300.810 lei, inclusiv TVA. 
 De asemenea mentionez urmatoarele: 
- avand in vedere ca din considerente impuse de avizatorul PSI, dar si din 
calculul de rezistenta aferent proiectului tehnic, s-a impus schimbarea solutiei 
din structura de lemn la parter, in structura pe cadre de beton armat si zidarie de 
caramida. 
- pentru obtinerea avizului ISU este necesara achizitionarea in plus de dotari, 
respectiv trapa desfumare complet echipata cu centrala desfumare (alimentare 
motor, buton actionare). 
      Avand in vedere ca s-a semnat contractul de finantare nr. 10 / SC / SEE / 
20.02.2015 aferent proiectului sus amintit, dintre UATC Cumpana, judetul 
Constanta în calitate de promotor al proiectului PEC040, în parteneriat cu 
UATC Vînători Neamţ, judeţul Neamţ și UATC Prundeni, judeţul Vâlcea și 
Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), neaprobarea acestui obiectiv 
duce la rezilierea contractului, respectiv la returnarea din bugetul local al 
sumelor deja primite si incasate catre furnizorii achizitionati in proiect. 
Anexez  prezentului referat devizul general elaborat de S.C. FINDESIGN S.R.L. 
precum si un tabel privind diferenta rezultata intre devizul general initial 
elaborat in decursul anului 2014 (februarie) si devizul general final elaborat in 
decursul anului 2015 (iunie). 
 
   

Responsabil achiziţii, 

Ionela – Mihaela Ion 

 

 

 

 

 



 

 

 TABEL – MODIFICARI DEVIZ  

ANEXA 1 Raport de specialitate 

Denumire capitole si 
subcapitole de cheltuieli 

Deviz ianuarie 2014 
Sume mii lei 

Deviz iulie 2015 
Sume mii lei 

FARA TVA CU TVA FARA TVA CU TVA 

Capitolul II 

Cheltuieli pentru asigurarea 
utilitatilor necesare 

11.00 13.64 11.00 13.64 

Capitolul III 

Cheltuieli pentru proiectare si 
asistenta 

36.30 45.01 36.30 45.01 

Capitolul IV 
4.1. Constructii si instalatii 442.22 548.35 587.85 728.93 
 ARHITECTURA 200.25 248.31 303.21 375.98 

STRUCTURA 153.24 190.02 171.59 212.77 
INSTALATII SANITARE 27.33 33.89 20.52 25.44 
INSTALATII TERMICE  25.18 31.22 39.04 48.41 

INSTALATII ELECTRICE 30.12 37.35 38.84 48.16 
INSTALATII GAZE 

NATURALE 
6.10 7.56 4.75 5.89 

INSTALATII DE 
STINGERE A 

INCENDIILOR CU 
HIDRANTI INTERIORI 

0 0 3.65 4.52 

INSTALATIE DE 
SEMNALIZARE SI 

DETECTARE INCENDIU 

0 0 6.26 7.76 

4.2. Montaj utilaje 
CLADIRE 

0.50 0.62 0 0 

4.3. Utilaje, echipamente 
tehnologice si functionale cu 

montaj 

15.20 18.85 25.49 31.61 

 Instalatii electrice – 
instalatii paratrasnet 

  4.60 5.70 

 Instalatii termice- 
CT+coloane 

  20.89 25.91 

4.5. Dotari 27.15 33.67 38.85 48.17 
CAPITOLUL V – ALTE CHELTUIELI 

5.1. Organizare de santier 2.4 3.00 2.4 2.98 
5.2. Comisioane, taxe, cote 
legale, costuri de finantare 

3.54 4.39 4.70 5.83 

5.3. Chetuieli diverse si 
neprevazute 

2.42 3.00 3.26 3.97 

TOTAL GENERAL 540.25 670.53 709.86 880.15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

 
                   - PRIMAR - 

       NR.   5837   DIN  24.07.2015 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 

„Centru socio-educativ Vînători-Neamţ” aferent proiectului PEC 040 
”Centre Socio-Educative în comunele Cumpăna (Judeţul Constanţa), 

Vînători-Neamţ (Judeţul Neamţ) și Prundeni (Judeţul Vâlcea)”, proiect 
finanţat  cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program 
finanţat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român 

de Dezvoltare Socială, şi a asigurării cofinanţării din bugetul local 
 

     În conformitate cu: 

� HCL nr. 1/12.02.2015 a Consiliului Local Vinatori-Neamt pentru 
modificarea si completarea HCL nr. 11/11.03.2014- privind aprobarea 
proiectului si a cheltuielilor legate de proiectul ”Centre Socio-Educative 
în comunele Cumpăna (Judeţul Constanţa), Vînători-Neamţ (Judeţul 
Neamţ) și Prundeni (Judeţul Vâlcea)” 

� Devizele General Cumulat si General Neeligibil pentru Centru Socio-
Educativ Vînători-Neamţ, întocmite de Birou Arhitect Diaconescu Iulian 
Piatra Neamt 

� Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare “ a 
unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru 
al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum 
si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru 
obiective de investitii si lucrari de interventii", cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

� 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.” 

         



         Având în vedere semnarea contractului de finantare nr. 10 / SC / SEE / 
20.02.2015 aferent proiectului sus amintit, dintre UATC Cumpana, judetul 
Constanta în calitate de promotor al proiectului PEC040, în parteneriat cu 
UATC Vînători Neamţ, judeţul Neamţ și UATC Prundeni, judeţul Vâlcea și 
Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) este necesară aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Centru socio-
educativ Vînători-Neamţ” din cadrul proiectului PEC 040, cu o valoare totală a 
investiţiei de  880.150 lei  inclusiv TVA, din care construcţii-montaj de 745.550 
lei inclusiv TVA, potrivit Devizului General anexat.  
       De asemenea, cofinantarea din bugetul local al comunei Vînători Neamţ 
pentru realizarea obiectivului de investitii prevăzut mai sus este în valoare de 
300.810 lei, inclusiv TVA. 

     Ini ţiator, 

   COMUNA VÎN ĂTORI-NEAM Ţ 

jr. Maria PETRARIU 

 


