
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI  NEAM Ţ 
H O T Ă R Â R E 

 
privind confirmarea angajamentului  UAT Vîn ători Neamţ de asumare a termenelor 

furnizate pentru proiectul de “Asistenţă Tehnică pentru pregatirea aplicaţiei de finanţare 
şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ în perioada 2014 – 2020” 

Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 

 Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
republicată, care se completează cu normele procedurale reprezentate de OUG 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Văzând expunerea de motive nr. 3661 din 21.05.2015 a Primarului comunei Vînători 
Neamţ; 
 Examinand raportul de specialitate nr.3662 din 21.05.2015, prin care se susţine 
confirmarea angajamentului UAT Vînători Neamţ cu privire la asumarea termenelor furnizate 
pentru proiectul de “Asistenţă Tehnică pentru pregatirea aplicaţiei de finanţare şi a 
documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată în judeţul Neamţ, în perioada 2014 – 2020”; 
 In temeiul art. 36, alin. (2), alin. (4), lit. d),e),f), alin. (6), lit. a), pct. 9 şi 14, alin. (7), lit. 
a) şi c), art. 45, alin. (2), lit. a) şi d) şi ale art. 115 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.  Se confirma angajamentul UAT Vînători Neamţ cu privire la asumarea termenelor 
furnizate pentru proiectul de “Asistenţă Tehnică pentru pregatirea aplicaţiei de finanţare şi a 
documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată în judeţul Neamţ, în perioada 2014 – 2020”, şi anume: 

• luna martie 2016 - finalizarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul regional 
“Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ, în perioada 2014 – 
2020”; 

• luna aprilie 2016 - finalizarea Aplicaţiei de Finanţare aferentă proiectului regional 
“Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ, în perioada 2014 – 
2020”; 

• luna aprilie 2017 - finalizarea Documentaţiei de atribuire pentru contractele de lucrari 
din cadrul proiectului regional “Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Neamţ, în perioada 2014 – 2020”; 



Art.2.  Primarul comunei  Vînători Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

Art.3.  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi instituţiilor 
publice interesate. 

Nr.24 
Din 29.05.2015                             
 
 

Preşedinte de sedinţă: 
Consilier,  Ovidiu Nicolae ŢUCĂ 

                                                                                                 
                                                                                                           Contrasemnează, 
                                                                                                                  Secretar, 
                                                                                                         Alina-Iuliana FLO Ş 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Total consilieri locali : 15                                          
   Prezenti : 14      
   Pentru  :   14          
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                  
 

 



PROIECT 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI  NEAM Ţ 
H O T Ă R Â R E 

 
privind confirmarea angajamentului  UAT Vîn ători Neamţ de asumare a termenelor 

furnizate pentru proiectul de “Asistenţă Tehnică pentru pregatirea aplicaţiei de finanţare 
şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ în perioada 2014 – 2020” 

Consiliul Local al comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 

 Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, 
republicată, care se completează cu normele procedurale reprezentate de OUG 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrari publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Văzând expunerea de motive nr. 3661 din 21.05.2015 a Primarului comunei Vînători 
Neamţ; 
 Examinand raportul de specialitate nr.3662 din 21.05.2015, prin care se susţine 
confirmarea angajamentului UAT Vînători Neamţ cu privire la asumarea termenelor furnizate 
pentru proiectul de “Asistenţă Tehnică pentru pregatirea aplicaţiei de finanţare şi a 
documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată în judeţul Neamţ, în perioada 2014 – 2020”; 
 In temeiul art. 36, alin. (2), alin. (4), lit. d),e),f), alin. (6), lit. a), pct. 9 şi 14, alin. (7), lit. 
a) şi c), art. 45, alin. (2), lit. a) şi d) şi ale art. 115 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1.  Se confirma angajamentul UAT Vînători Neamţ cu privire la asumarea termenelor 
furnizate pentru proiectul de “Asistenţă Tehnică pentru pregatirea aplicaţiei de finanţare şi a 
documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi 
apă uzată în judeţul Neamţ, în perioada 2014 – 2020”, şi anume: 

• luna martie 2016 - finalizarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul regional 
“Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ, în perioada 2014 – 
2020”; 

• luna aprilie 2016 - finalizarea Aplicaţiei de Finanţare aferentă proiectului regional 
“Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ, în perioada 2014 – 
2020”; 

• luna aprilie 2017 - finalizarea Documentaţiei de atribuire pentru contractele de lucrari 
din cadrul proiectului regional “Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 
judeţul Neamţ, în perioada 2014 – 2020”; 



Art.2.  Primarul comunei  Vînători Neamţ prin compartimentele din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarari. 

Art.3.  Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi instituţiilor 
publice interesate. 

Nr. __________ 
Din___________ 

Iniţiator, 
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 
Nr. 3661 din 21.05.2015 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

        In conformitate cu Angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare, Romania trebuie sa 
asigure realizarea unor investitii semnificative in dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata, 
pentru conformarea cu prevederile Drectivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate 
consumului uman si ale Directivei nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane. 
Totodata, termenul de tranzitie final pentru implementarea acestor masuri este 31 
decembrie 2015 pentru apa, si 31 decembrie 2018 pentru apa uzata. 

        Tinand cont de slaba dezvoltare a sectorului de apa din Romania in ceea ce priveste 
infrastructura si serviciile publice, aspect reflectat si in cadrul angajamentelor de conformare cu 
aquis-ul UE in perioade de tranzitie relativ scurte, se va acorda prioritate in continuarea 
proiectelor mari de infrastructura, care acopera mai multe aglomerari la nivel regional / 
judetean si care : 

o vor aduce o contributie importanta in conformarea cu directivele de apa si 
apa uzata 

o vor avea un impact considerabil in ceea ce priveste dezvoltarea regionala 
prin adresarea unor nevoi de dezvoltare urgente ale comunitatilor mari pe 
baza unei strategii pe termen lung si prin imbunatatirea capacitatii 
institutionale locale in elaborarea si implementarea politicilor din sectorul 
de apa. 

Astfel, pentru realizarea proiectului major de investitii, Operatorul Regional a intocmit Lista de 
Investitii Prioritare pentru localitatile membre ale ADI Aqua Neamt, lista de investitii ce a fost 
aprobata deja prin HCJ si HCL-uri de catre respectivele UAT-uri. Mai mult decat atat, 
Compania Judeteana Apaserv S.A. a procedat la intocmirea Cererii de finantare si a Caietului 
de Sarcini pentru Asistenta Tehnica de Pregatire a Proiectului de Investitii infrastructura de apa 
si apa uzata.  

In acest context, Ministerul Fondurilor Europene s-a angajat la finantarea investiilor propuse, 
doar in situatia in care autoritatile membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua 



Neamt vor proceda la asumarea expresa a acestor termene pana la data de 29 mai 2015, dupa 
cum urmeaza: 

- luna martie 2016 - finalizarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul regional 
“Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt in perioada 2014 – 
2020” 

- luna aprilie 2016 - finalizarea Aplicatiei de Finantare aferenta proiectului regional 
“Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Neamt in perioada 2014 – 
2020” 

- luna aprilie 2017 - finalizarea Documentatiei de atribuire pentru contractele de lucrari 
din cadrul proiectului regional “Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzata in 
judetul Neamt in perioada 2014 – 2020” 

 

Primarul comunei Vînători Neamţ, 
jr.  Maria PETRARIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
COMUNA VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

Str. Ştefan cel Mare, nr.174 
Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 

Nr. 3662 din 21.05.2015 
         

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind confirmarea angajamentului  UAT Vîn ători Neamţ de asumare a termenelor 

furnizate pentru proiectul de “Asistenţă Tehnică pentru pregatirea aplicaţiei de finanţare 
şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ în perioada 2014 – 2020” 

 

       În conformitate cu Angajamentele asumate prin Tratatul de Aderare, România trebuie să 
asigure realizarea unor investiţii semnificative în dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată, 
pentru conformarea cu prevederile Drectivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate 
consumului uman şi ale Directivei nr. 91/271/CEE privind epurarea apelor uzate urbane. 
Totodată, termenul de tranziţie final pentru implementarea acestor măsuri este 31 
decembrie 2015 pentru apă, şi 31 decembrie 2018 pentru apă uzată. 

Ţinând cont de slaba dezvoltare a sectorului de apă din România în ceea ce priveşte infrastructura 
şi serviciile publice, aspect reflectat şi în cadrul angajamentelor de conformare cu aquis-ul UE în 
perioade de tranziţie relativ scurte, se va acorda prioritate în continuarea proiectelor mari de 
infrastructură, care acoperă mai multe aglomerări la nivel regional / judeţean şi care : 

o vor aduce o contribuţie importantă în conformarea cu directivele de apă şi apă uzată 
o vor avea un impact considerabil în ceea ce priveşte dezvoltarea regională prin 

adresarea unor nevoi de dezvoltare urgente ale comunităţilor mari pe baza unei 
strategii pe termen lung şi prin îmbunătăţirea capacităţii instituţionale locale în 
elaborarea şi implementarea politicilor din sectorul de apă. 

Astfel, pentru realizarea proiectului major de investiţii, Operatorul Regional a întocmit 
Lista de Investiţii Prioritare pentru localităţile membre ale ADI Aqua Neamţ, lista de investiţii 
ce a fost aprobată deja prin HCJ si HCL-uri de către respectivele UAT-uri. Mai mult decât 
atât, Compania Judeţeană Apaserv S.A. a procedat la întocmirea Cererii de finanţare şi a 
Caietului de Sarcini pentru Asistenţa Tehnică de Pregătire a Proiectului de Investiţii 
infrastructură de apă şi apă uzată.  

In acest context, Ministerul Fondurilor Europene s-a angajat la finantarea investiilor propuse, 
doar in situatia in care autoritatile membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aqua 
Neamt vor proceda la asumarea expresă a acestor termene până la data de 29 mai 2015, după cum 
urmează: 



- luna martie 2016 - finalizarea Studiului de Fezabilitate pentru proiectul regional 
“Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ în perioada 2014 – 2020” 

- luna aprilie 2016 - finalizarea Aplicaţiei de Finanţare aferentă proiectului regional 
“Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ în perioada 2014 – 2020” 

- luna aprilie 2017 - finalizarea Documentaţiei de atribuire pentru contractele de lucrări din 
cadrul proiectului regional “Dezvoltarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ în 
perioada 2014 – 2020” 

 

        Având în vedere cele prezentate mai sus, vă înaintăm spre analiză şi aprobare confirmarea 
angajamentului  UAT Vînători Neamţ de asumare a termenelor furnizate pentru proiectul de 
“Asistenţă Tehnică pentru pregatirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire 
pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Neamţ în 
perioada 2014 – 2020” 

 

Compartiment achiziţii publice-administrarea domeniului public şi privat, 

inspector asistent, Ionela ION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


