
  
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 
„Centru socio-educativ Vînători-Neamţ” aferent proiectului PEC 040 ”Centre 
Socio-Educative în comunele Cumpăna (Judeţul Constanţa), Vînători-Neamţ 
(Judeţul Neamţ) şi Prundeni (Judeţul Vâlcea)”, proiect finanţat  cu sprijinul 

financiar al Programului RO10 - CORAI, program fina nţat de Granturile SEE 
2009-2014 şi 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. 
7180/09.10.2015; 

� Raportul de specialitate al  Compartimentului Proiecte-Programe, Dezvoltare Locală, 
înregistrat sub nr. 7179 din  09.10.2015; 

� Adresa FRDS, nr.3746 din 06.10.2015; 
� 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) şi 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 şi UATC Prundeni, 
judeţul Vâlcea şi 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.” 
 



       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 investitii 
„Centru Socio-Educativ Vînători-Neamţ” aferent proiectului PEC 040 ”Centre Socio-
Educative în comunele Cumpăna (Judeţul Constanţa), Vînători-Neamţ (Judeţul 
Neamţ) şi Prundeni (Judeţul Vâlcea)” proiect finanţat cu sprijinul financiar al 
Programului RO10 - CORAI, program finan ţat de Granturile SEE 2009-2014 şi 
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 nr. 1 - Studiu  de fezabilitate şi Anexei nr.2 - Deviz General, la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
        Art.2.   Se aprobă cofinantarea din bugetul local al comunei Vînători Neamţ pentru 
realizarea obiectivului de investitii prevazut la art.1. în valoare de 300.810 lei, inclusiv 
TVA. 
 Art.3 . Primarul comunei Vînători Neamţ, judetul Neamt, cu sprijinul 
compartimentelor de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a  prevederilor prezentei 
hotărâri. 
 Art4.  Incepând cu data prezentei hotarari işi încetează aplicabilitatea orice alte 
prevederi contrare. 
        Art.5.   Secretarul comunei Vînători Neamţ, judetul Neamţ va comunica autorităţilor 
şi persoanelor interesate prezenta hotarare. 
Nr. 45 
Din 13.10.2015 

Preşedinte de şedintă: 
Consilier,  Constantin GUŞAVAN 

  
                                                                                   

                                                                                       Contrasemnează, 
                                                                                      Secretar, 

                                                                                       Alina-Iuliana FLOŞ 
 
 

  Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :      
   Pentru  :            
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                   

 
 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
PROIECT 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

„Centru socio-educativ Vînători-Neamţ” aferent proiectului PEC 040 ”Centre 
Socio-Educative în comunele Cumpăna (Judeţul Constanţa), Vînători-Neamţ 
(Judeţul Neamţ) şi Prundeni (Judeţul Vâlcea)”, proiect finanţat  cu sprijinul 

financiar al Programului RO10 - CORAI, program fina nţat de Granturile SEE 
2009-2014 şi 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. 
7180/09.10.2015; 

� Raportul de specialitate al  Compartimentului Proiecte-Programe, Dezvoltare Locală, 
înregistrat sub nr. 7179 din  09.10.2015; 

� Adresa FRDS, nr.3746 din 06.10.2015; 
� 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) şi 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 şi UATC Prundeni, 
judeţul Vâlcea şi 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.” 
 

       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 investitii 
„Centru Socio-Educativ Vînători-Neamţ” aferent proiectului PEC 040 ”Centre Socio-
Educative în comunele Cumpăna (Judeţul Constanţa), Vînători-Neamţ (Judeţul 
Neamţ) şi Prundeni (Judeţul Vâlcea)” proiect finanţat cu sprijinul financiar al 
Programului RO10 - CORAI, program finan ţat de Granturile SEE 2009-2014 şi 
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 nr. 1 - Studiu  de fezabilitate şi Anexei nr.2 - Deviz General, la prezenta 
hotărâre, parte integrantă a acesteia. 
        Art.2.   Se aprobă cofinantarea din bugetul local al comunei Vînători Neamţ pentru 
realizarea obiectivului de investitii prevazut la art.1. în valoare de 300.810 lei, inclusiv 
TVA. 
 Art.3 . Primarul comunei Vînători Neamţ, judetul Neamt, cu sprijinul 
compartimentelor de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a  prevederilor prezentei 
hotărâri. 
 Art4.  Incepând cu data prezentei hotarari işi încetează aplicabilitatea orice alte 
prevederi contrare. 
        Art.5.   Secretarul comunei Vînători Neamţ, judetul Neamţ va comunica autorităţilor 
şi persoanelor interesate prezenta hotarare. 

 
Ini ţiator, 

Primarul  comunei Vînători Neamţ 
jr.Maria PETRARIU 

 
 

                                                                 Avizat pt. legalitate, 
                                                               Secretar, 

                                                               Alina Iuliana FLOŞ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

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. 7179 din 09.10.2015                                                      Aprob, 
                                                                                                 Primar, 
                                                                                     jr. Maria PETRARIU 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 
„Centru socio-educativ Vînători-Neamţ” aferent proiectului PEC 040 ”Centre 
Socio-Educative în comunele Cumpăna (Judeţul Constanţa), Vînători-Neamţ 
(Judeţul Neamţ) şi Prundeni (Judeţul Vâlcea)”, proiect finanţat  cu sprijinul 

financiar al Programului RO10 - CORAI, program fina nţat de Granturile SEE 
2009-2014 şi 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) şi 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 şi UATC Prundeni, 
judeţul Vâlcea şi 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 Cererii de Finantare pentru proiectul mentionat mai sus, pentru UAT Comuna 
Vinatori-Neamt in calitate de partener Nr. 1 in cadrul Acordului de Parteneriat nr. 
1/10.03.2014 semnat intre Comuna Cumpana – judetul Constanta, Comuna Vinatori-Neamt 
– Judetul Neamt, Comuna Prundeni – judetul Valcea si Asociatia pentru Dezvoltare 
Comunitara Cumpana,  s-a oferit suma eligibila de 580,840 lei inclusiv TVA, pentru 
constructia Centrului socio-educativ Vinatori-Neamt. Solutia tehnica gandita la momentul 
intocmirii studiului de fezabilitate a fost de parter+2 etaje, din lemn, parterul cladirii fiind 
destinat pentru activitatile socio-educative cu copiii beneficiari, iar cele doua etaje 
reprezentand zona de cazare pentru 50 de copii, pentru a respecta cerintele cererii de 
finantare.  
          Odata cu intocmirea Proiectului Tehnic valoarea constructiei a crescut, respectandu-
se aria desfasurata de 609.50 mp: 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. Astfel, 
conform Devizului General modificat, constructia se modifica de la 540,250 lei fara TVA, 
respectiv 670,530 lei inclusiv TVA (conform devizului general elaborat la faza de studiu de 
fezabilitate, transmis in decursul anului 2014 – februarie) la 709,860 lei fara TVA, 
respectiv 880,150 lei inclusiv TVA.  
        Linia bugetara eligibila aferenta constructiei Centrului socio-educativ Vinatori-Neamt 
nu se modifica. S-a modificat doar partea neeligibila de la 89,080 lei la 300,810 lei care a 
fost aprobata prin Hotarare de Consiliu Local, astfel fiind suportata din bugetul local al 
UAT Comuna Vinatori-Neamt. 
        Conform celor mentionate mai sus, s-a organizat o licitatie publica, in Sistemul 
Electronic al Achizitiilor Publice, respectiv Cerere de Oferte (1033.54 lei fara tva/mp arie 
desfasurata) procedura la care nu s-a prezentat niciun ofertant pana la data de 31.07.2015, 
ora 10:00, drept pentru care s-a anulat procedura, conform reglementarilor OUG 34/2006.  
         Din consultarile verbale cu potentialii ofertanti dar care nu au mai dorit sa depuna  
oferte, s-a ajuns la concluzia ca fondurile alocate pentru Solutia tehnica a Centrului Socio-
Educativ sunt prea mici, comparativ cu alte oferte de pe piata constructiilor la data la care s-
a facut invitatia pentru a participa la ofertare. Din studiile de piata efectuate in domeniul 
constructiilor, anul 2015 s-a remarcat printr-un numar de investitii foarte mare care trebuie 
finalizate pana la finalul acestuia. Din discutiile verbale cu proiectantul acesta recomanda 
schimbarea solutiei tehnice, prin diminuarea ariei desfasurate, incercand sa respectam 
cerintele cererii de finantare prin asigurarea celor 50 de locuri de cazare precum si a 
spatiilor destinate activitatilor socio-educative. Mentionam ca aceasta este o situatie  care 
nu a putut fi prevăzuta la data încheierii contractului de proiectare si asistenta tehnica, 
respectiv faptul ca la procedura de Cerere de Oferte cu Invitatia de Participare 
Nr.376757/20.07.2015, respectiv Documentatia de Atribuire nr. 200201/17.07.2015 nu va 
participa niciun ofertant.  



         Astfel, va rugam sa ne aprobati schimbarea solutiei tehnice, aprobarea unui nou 
Studiu de Fezabilitate si Devizului aferent, adoptat conditiilor actuale de pe piata 
constructiilor, pentru realizarea unui nou Proiect Tehnic si demararea in cel mai scurt timp 
posibil a procedurilor de achizitie, respectiv a lucrarilor de constructie a Centrului Socio-
Educativ.  
      Valoarea totala a constructiei conform noului Deviz General aferent noului Studiu de 
Fezabilitate este de 880,150 Ron inclusiv TVA, din care C+M de 745,550 Ron inclusiv 
TVA, iar cofinantarea din bugetul local este de 300.810 Ron inclusiv TVA. De asemenea, 
se renunta la constructia de parter + 2 etaje si ramane parter + 1 etaj, astfel: 

Initial:  

 
Propus: 
Parterul  : este destinat activitatilor de tip educativ, avand sala de activitati cu posibilitate 
de compartimentare mobila(pereti plianti) pentru a crea zone de discutii cu mici grupuri de 
copii. In afara de sala de activitati si o camera pentru 9 copii cu 9 paturi, la parter mai gasim 
zone de acces pentru serviciu si copii, birou, oficiu, spatii depozitare sub scara si centrala 
termica pe combustibil gazos – gaze naturale. Grupul sanitar de la parter este prevazut si cu 
o cabina pentru persoane cu dizabilitati. De asemenea, in baia aferenta dormitorului de la 
acest nivel, se vor monta si elementele de sprijin necesare persoanelor cu dizabilitati. 
Etajul 1: cuprinde zona de cazare, compusa din 6 camere de locuit cu cate 5 paturi, din care 
2 suprapuse,o camera cu 9 paturi, o camera cu 3 paturi din care 2 suprapuse,  o baie la doua 
camere, circulatii orizontale si verticale, sub scara se vor organiza depozite pentru rufe 
curate/murdare. 
 
Initial: 

 
Propus: 
Suprastructura la parter va fi din zidarie de caramida cu goluri verticale si cadre de beton 
armat, iar la nivelul etajului, se va realiza din lemn ecarisat de rasinoase  imbinati prin 
elemente metalice, cu termoizolatie din polistiren ignifugat. 
   Planseul de peste parter va fi din beton armat, iar cel de peste etaj, din lemn 
ecarisat(dulapi dispusi la o distanta de cca. 50cm si contravantuit cu elemente de lemn de 
tip fufuri, realizandu-se un sistem tip fagure. 
 
Initial: 

 
Propus:  



ARII: Cladirea Balcoane lemn 

Ac - Aria construita            

Ad - Aria desfasurata 

Au - Aria utila      

V - Volumul                          

H - Inaltimea coama                              

272.80mp 

516.30mp 

446.71mp 

1630.0 mc 

+11.45m 

26.10mp 

64.81mp 

64.81mp 

- 

      Suprafata desfasurata la SF2 - care s-a micsorat va presupune un pret mai bun / mp 
(1220.10 lei/mp), motiv pentru care speram sa avem ofertanti. 
      Astfel, va rugam sa ne aprobati schimbarea solutiei tehnice, aprobarea unui nou Studiu 
de Fezabilitate si Devizului aferent, adoptat conditiilor actuale de pe piata constructiilor, 
pentru realizarea unui nou Proiect Tehnic, aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
aferenti investitiei mentionate mai sus si demararea in cel mai scurt timp posibil a 
procedurilor de achizitie, respectiv a lucrarilor de constructie a Centrului Socio-Educativ.   
   
                             Compartiment Proiecte, Programe-dezvoltare locala, 
                                               insp. Elena COŞOFREŢ 
 
 
 
        
                                                                                       Responsabil achiziţii, 
                                                                                        Ionela – Mihaela Ion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

 
                   - PRIMAR - 

       NR.   7180   DIN  09.10.2015 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii „Centru socio-educativ Vînători-Neamţ” aferent proiectului 

PEC 040 ”Centre Socio-Educative în comunele Cumpăna (Judeţul Constanţa), 
Vînători-Neamţ (Judeţul Neamţ) şi Prundeni (Judeţul Vâlcea)”, proiect finanţat  cu 
sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, pr ogram finanţat de Granturile 

SEE 2009-2014 şi 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) şi 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 şi 
UATC Prundeni, judeţul Vâlcea şi Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) este 
necesara aprobarea schimbarii solutiei tehnice, aprobarea unui nou Studiu de Fezabilitate si 
Devizului aferent, adoptat conditiilor actuale de pe piata constructiilor, pentru realizarea 
unui nou Proiect Tehnic, aprobarea indicatorilor tehnico-economici si demararea in cel mai 
scurt timp posibil a procedurilor de achizitie, respectiv a lucrarilor de constructie a 
Centrului Socio-Educativ. 
             Valoarea totala a constructiei conform noului Deviz General aferent noului Studiu 
de Fezabilitate este de 880,150 Ron inclusiv TVA, din care C+M de 745,550 Ron inclusiv 
TVA, iar cofinantarea din bugetul local este de 300.810 Ron inclusiv TVA. 

     Ini ţiator, 

   COMUNA VÎNĂTORI-NEAM Ţ 

jr. Maria PETRARIU 

 


