
 
 
                                                                   ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

HOTĂRÂRE 
 
 

pentru modificarea şi completarea H.C.L nr.1 din 12.02.2015 - privind aprobarea 
proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul cu titlul 

"CENTRE SOCIO-EDUCATIVE IN COMUNELE: CUMPANA (JUDE ŢUL 
CONSTANŢA), 

VÎNĂTORI-NEAM Ţ (JUDEŢUL NEAM Ţ) ŞI PRUNDENI (JUDEŢUL VÂLCEA)" 
pe  

Programul RO10  
„Copii si tineri în situaţii de risc si iniţiative locale si regionale pentru reducerea inegalitaţilor 
naţionale si promovarea incluziunii sociale”, denumit în continuare Program, finanţat prin 

Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 – 2014 (Granturile SEE 2009-
2014)” 
 

Consiliul local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere:  
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor;    

 - Expunerea de motive nr. 3663 din 21.05.2015 a d-nei Maria Petrariu, primarul comunei 
Vînători Neamţ ;                                                       

 -Raportul de specialitate cu nr.3667 din 21.05.2015 al Compartimentului Programe-
prognoze, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ; 

In conformitate cu prevederile art. 36, alin.(7) lit.c) şi art.45 din Legea nr. 215/2001, 
privind administratia publica locala, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1  Se aprobă  modificarea şi completarea art.7 din H.C.L nr.1 din 12.02.2015, care va 
avea următorul continut: 

 „ Art.7  Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului a unui spatiu în incinta “Centrului 
social cultural Mihail Sadoveanu” şi a unui spatiu în incinta “Centrului de zi pentru copii - cu 
program educational de tip „after school„ Nemţişor, comuna Vînători Neamţ,  în vederea 
organizarii activităţilor proiectului pe perioada derularii lucrarilor de construcţie a noului centru 
socio – educativ. “ 

Art.2  Celelalte prevederi rămân neschimbate. 
 
 



 
Art.3 Prezenta hotarare se va comunica de catre secretarul comunei instituţiilor şi 

persoanelor interesate. 
Nr. 23 
Din 29.05.2015 
                                                    Preşedinte de şedintă: 
                                             Consilier,  Ovidiu Nicolae ŢUCĂ           
                                                                                                            Contrasemnează, 
                                                                                                                   Secretar, 
                                                                                                         Alina-Iuliana FLO Ş 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti :   14    
   Pentru  :   14          
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                  
 
 



 
PROIECT                                                    ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

HOTĂRÂRE 
 

pentru modificarea şi completarea H.C.L nr.1 din 12.02.2015 - privind aprobarea proiectului şi a 
cheltuielilor legate de proiectul cu titlul 

"CENTRE SOCIO-EDUCATIVE IN COMUNELE: CUMPANA (JUDE ŢUL CONSTANŢA), 
VÎNĂTORI-NEAM Ţ (JUDEŢUL NEAM Ţ) ŞI PRUNDENI (JUDEŢUL VÂLCEA)" 

pe  
Programul RO10  

„Copii si tineri în situaţii de risc si iniţiative locale si regionale pentru reducerea inegalitaţilor naţionale si 
promovarea incluziunii sociale”, denumit în continuare Program, finanţat prin Mecanismul Financiar al 

Spaţiului Economic European 2009 – 2014 (Granturile SEE 2009-2014)” 
 

Având în vedere:  
- Prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr.548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice 
pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, 
municipiilor şi judeţelor;    

 - Expunerea de motive nr. 3663 din 21.05.2015 a d-nei Maria Petrariu, primarul comunei 
Vînători Neamţ ;                                                       

 -Raportul de specialitate cu nr.3667 din 21.05.2015 al Compartimentului Programe-
prognoze, proiecte din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ; 

In conformitate cu prevederile art. 36, alin.(7) lit.c) şi art.45 din Legea nr. 215/2001, 
privind administratia publica locala, republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

Art.1  Se aprobă  modificarea şi completarea art.7 din H.C.L nr.1 din 12.02.2015, care va 
avea următorul continut: 

 „ Art.7  Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului a unui spatiu în incinta “Centrului 
social cultural Mihail Sadoveanu” şi a unui spatiu în incinta “Centrului de zi pentru copii - cu 
program educational de tip „after school„ Nemţişor, comuna Vînători Neamţ,  în vederea 
organizarii activităţilor proiectului pe perioada derularii lucrarilor de construcţie a noului centru 
socio – educativ. “ 

Art.2  Celelalte prevederi rămân neschimbate. 
Art.3 Prezenta hotarare se va comunica de catre secretarul comunei instituţiilor şi 

persoanelor interesate. 
Nr. ____________ 
Din ____________ 

Ini ţiator, 
Primarul comunei Vînători Neamţ 

jr.Maria PETRARIU 
                                                                                                                    Avizat  pt.legalitate, 
                                                                                                                           Secretar, 
                                                                                                                   Alina – Iuliana FLOŞ 



 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

 
                                                               - PRIMAR - 

       NR.   3663   DIN  21.05.2015 

  EXPUNERE DE MOTIVE 
 

pentru modificarea şi completarea H.C.L nr.1 din 12.02.2015 - privind aprobarea proiectului şi a 
cheltuielilor legate de proiectul cu titlul 

"CENTRE SOCIO-EDUCATIVE IN COMUNELE: CUMPANA (JUDE ŢUL CONSTANŢA), 
VÎNĂTORI-NEAM Ţ (JUDEŢUL NEAM Ţ) ŞI PRUNDENI (JUDEŢUL VÂLCEA)" 

pe  
Programul RO10  

„Copii si tineri în situaţii de risc si iniţiative locale si regionale pentru reducerea inegalitaţilor naţionale si 
promovarea incluziunii sociale”, denumit în continuare Program, finanţat prin Mecanismul Financiar al 

Spaţiului Economic European 2009 – 2014 (Granturile SEE 2009-2014)” 
 
 
 
        În conformitate cu angajamentul luat în urma semnării contractului de finanţare nr. 10/80/SEE/20.02.2015 și 
Acordului de parteneriat Nr. 1/10.03.2014 între Comuna Cumpăna (judeţul Constanţa), Comuna Vînători-Neamţ 
(judeţul Neamţ), Comuna Prundeni (judeţul Vâlcea) și Asociaţia de Dezvoltare Locală Cumpăna, până la 
definitivarea construcţiei Centrului Socio-Educativ din comuna Vînători-Neamţ, este necesar a se asigura un 
spaţiu destinat activităţilor cu copiii din cadrul proiectului mai sus amintit.  
       Conform HCL nr.  1/12.02.2015  s-a asigurat punerea la dispoziţie a unui spaţiu în incinta Centrului Social-
Cultural Mihail Sadoveanu.  
       În urma definitivării grupului ţintă din cadrul proiectului mai sus amintit s-a constatat că pentru copiii 
beneficiari din satul Nemţișor se poate pune la dispoziţie un spatiu în incinta Centrului de zi pentru copii - cu 
program educaţional de tip „after school” Nemţişor, comuna Vînători Neamţ, pentru susţinerea activităţilor 
copiilor. 
     Pentru începerea activităţilor în cadrul Centrului de zi este necesară aprobarea unei noi hotărâri pentru 
modificarea și completarea HCL nr. 1/12.02.2015. 
 

    Iniţiator, 
   Primarul comunei Vînători Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

 
NR.  3667  DIN 21.05.2015                      
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
pentru modificarea şi completarea H.C.L nr.1 din 12.02.2015 - privind aprobarea proiectului şi a 

cheltuielilor legate de proiectul cu titlul 
"CENTRE SOCIO-EDUCATIVE IN COMUNELE: CUMPANA (JUDE ŢUL CONSTANŢA), 

VÎNĂTORI-NEAM Ţ (JUDEŢUL NEAM Ţ) ŞI PRUNDENI (JUDEŢUL VÂLCEA)" 
pe  

Programul RO10  
„Copii si tineri în situaţii de risc si iniţiative locale si regionale pentru reducerea inegalitaţilor naţionale si 
promovarea incluziunii sociale”, denumit în continuare Program, finanţat prin Mecanismul Financiar al 

Spaţiului Economic European 2009 – 2014 (Granturile SEE 2009-2014)” 
 

       În conformitate cu angajamentul luat în urma semnării contractului de finanţare nr. 10/80/SEE/20.02.2015    
și Acordului de parteneriat Nr. 1/10.03.2014 între Comuna Cumpăna (judeţul Constanţa), Comuna Vînători-
Neamţ (judeţul Neamţ), Comuna Prundeni (judeţul Vâlcea) și Asociaţia de Dezvoltare Locală Cumpăna, până la 
definitivarea construcţiei Centrului Socio-Educativ din comuna Vînători-Neamţ, este necesar a se asigura un 
spaţiu destinat activităţilor cu copiii din cadrul proiectului mai sus amintit.  
      Conform HCL nr. 1/12.02.2015 s-a asigurat punerea la dispoziţie a unui spaţiu în incinta Centrului Social-
Cultural Mihail Sadoveanu.  
       În urma definitivării grupului ţintă din cadrul proiectului și discuţiile din cadrul ședinţelor de lucru cu 
profesorii angajaţi în cadrul proiectului mai sus amintit s-a constatat că pentru copiii beneficiari din satul 
Nemţișor se poate pune la dispoziţie un spatiu în incinta Centrului de zi pentru copii - cu program educaţional de 
tip „after school” Nemţişor, comuna Vînători Neamţ, pentru susţinerea activităţilor copiilor din cadrul proiectului. 
   Având în vedere cele prezentate mai sus, vă înaintăm spre analiză şi aprobare punerea la dispoziţia 
proiectului a unui spatiu în incinta Centrului social cultural Mihail Sadoveanu şi a unor spatii in incinta Centrului 
de zi pentru copii - cu program educational de tip „after school” Nemţişor, comuna Vînători Neamţ,  în vederea 
organizării activităţilor proiectului pe perioada derulării lucrărilor de construcţie, respective finalizarea lucrărilor 
de construcţie a noului centru socio – educativ. 

 
Compartimentului Programe-prognoze, proiecte 

Inspector de specialitate, 
Ec. Elena COȘOFREŢ  

 
 
 
 
 
 
 


