
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI-NEAM Ţ 
 

HOTĂRÂRE 
 

pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului 
”Modernizare reţea de drumuri de interes local, comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ” 

 
 Consiliul local al Comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere:  
 -Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrată sub nr.  1714 
din 14.04.2016; 
 -Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte, Programe-Dezvoltare Locală, 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrat sub 
nr.1715 din 14.04.2016; 
 -Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 -Ghidul Solicitantului, Submăsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică” din sesiunea de proiecte derulată de Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014‐2020; 
 -Hotărârea Guvernului 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 si 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 
modificările şi completările ulterioare; 
 -Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 -Prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la 
Strasbourg la 15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 
 În temeiul  art. 36, alin. (2), lit. „b” şi alin. 4, lit. „d”, precum şi ale art. 45, alin. (1), 
coroborate cu art. 115. alin. (1), lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a proiectului ”Modernizare reţea 
de drumuri de interes local, comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ” , denumit în 
continuare Proiectul. 



 Art. 2 . Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului, cuprinşi în anexa 1 care 
este parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 3 . Primarul comunei, doamna Petrariu Maria va asigura aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri prin compartimentele de specialitate; 
 Art. 4 . Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor 
interesate. 
Nr.27 
Din 22.04.2016 

Presedinte de şedintă: 
Consilier, Elena ANDRUŞCĂ 

                                                                                                   Contrasemnează, 
                                                                                                  Secretar, 

                                                                                                        Alina-Iuliana FLO Ş  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÎNĂTORI-NEAMŢ 

Însuşit de Consiliul Local prin Hotărârea 
nr. 27 din 22.04.2016 

 
Primarul Comunei, 

jr.Maria PETRARIU 
 

ANEXA 1 la HCL nr. 27/22.04.2016 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului  

”Modernizare reţea de drumuri de interes local, comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ” 
 
INDICATORI TEHNICI AI INVESTI ŢIEI:  
 
Nr. 
crt.  

Indicatori Valoare indicatori 

1. 

Lungimea reţelei de drumuri de interes local 
modernizată, din care:  

5,495 km 

� Sat Vînători-Neamţ: 4,716 km 
- Strada Văcărescu Ion 0,863 km 
- Strada Andreescu 0,215 km 
- Strada Bârliba Vladimir 1,325 km 
- Strada Prof. Anton Grigoriu 0,260 km 
- Strada Drehuţa 1,060 km 
- Strada Prof. C. Papuc 0,993 km 

� Sat Mănăstirea Neamţ 0,279 km 
- Drum DS 272 0,279 km 

� Sat Lunca 0,200 km 
- Strada Dumbrava 0,200 km 

� Sat Nemţişor 0,300 km 
- Strada Erou Alexandru Moisei 0,300 km 

2. 

Rigole  
� Drumuri sat Vîn ători - Neamţ  
- rigolă betonată  6.739,00 ml 
- rigolă carosabilă  255,00 ml 
� Drum sat Nemţişor   
- rigolă betonată  510,00 ml  

3. 

Podeţe   
� Drumuri sat Vîn ători - Neamţ  
- podeţe accese curţi  1.880,00 ml 
- podeţe tubulare transversale Dn 500 mm  125,00 ml 
- podeţe laterale Dn 500 mm  152,50 ml 
� Drum sat Mănăstirea Neamţului   
- podeţe accese curţi  15,00 ml  
� Drum sat Lunca   
- podeţe accese curţi  20,00 ml  
� Drum sat Nemţişor  
- podeţe accese curţi  90,00 ml  
- podeţe tubulare transversale Dn 800 mm  10,00 ml  

4. Acostamente  2 x 0,50 m 



5. Lăţimea păr ţii carosabile 4,00 m 
 
INDICATORI ECONOMICI AI INVESTI ŢIEI: 
 
Nr. 
crt.  Indicatori Valoare indicatori 

1. Valoare totală proiect 

1.210.618 euro, echivalentul a 5.496.205 lei la cursul ECB 
din data de 28.01.2016 - 1 euro = 4,5400 lei, din care C+M = 
943.063 euro fără TVA , echivalentul a 4.281.506 lei fără 
TVA  

2. Cuantumul cheltuielilor eligibile 1.000.000 euro, echivalentul a 4.540.000 lei 

3. Cuantumul cheltuielilor neeligibile  
210.618 euro, echivalentul a 956.205 lei, din care TVA 
200.618 euro, echivalentul a 910.805 lei şi cheltuieli diverse 
şi neprevăzute 10.000 euro, echivalentul a 45.400 lei.     

 
 

 
 

Presedinte de şedintă: 
Consilier,  Elena ANDRUŞCĂ 

                                                                                                   Contrasemnează, 
                                                                                                  Secretar, 

                                                                                                  Alina-Iuliana FLOŞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
PROIECT                                              ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI-NEAM Ţ 

 
HOTĂRÂRE 

 
pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului 

”Modernizare reţea de drumuri de interes local, comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ” 
 

Consiliul local al Comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
 -Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrată sub nr.  1714 
din 14.04.2016; 
 -Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte, Programe-Dezvoltare Locală, 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrat sub 
nr.1715 din 14.04.2016; 
 -Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
 -Ghidul Solicitantului, Submăsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică” din sesiunea de proiecte derulată de Fondul European 
Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) implementat prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014‐2020; 
 -Hotărârea Guvernului 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 si 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 
modificările şi completările ulterioare; 
 -Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 -Prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la 
Strasbourg la 15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

 
 În temeiul  art. 36, alin. (2), lit. „b” şi alin. 4, lit. „d”, precum şi ale art. 45, alin. (1), 
coroborate cu art. 115. alin. (1), lit. „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică a proiectului ”Modernizare retea 
de drumuri de interes local, comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ” , denumit în 
continuare Proiectul. 



 Art. 2 . Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului, cuprinşi în anexa 1 care 
este parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 Art. 3 . Primarul comunei, doamna Petrariu Maria va asigura aducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri, prin compartimentele de specialitate; 
 Art. 4 . Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor 
interesate. 

 
 
 

Ini ţiator, 
Primarul comunei Vînători Neamţ 

jr. Maria Petrariu 
                                                                                                       Avizat pt. legalitate, 

                                                                                                   Secretar, 
                                                                                                      Alina Iuliana FLO Ş 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
COMUNA VÎNĂTORI-NEAMŢ 

Însuşit de Consiliul Local prin Hotărârea 
nr. ___ din ______ 

 
Primarul Comunei, 

jr.Maria PETRARIU 
 
 

ANEXA 1 la HCL nr. ___/_______ 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului  

”Modernizare reţea de drumuri de interes local, comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ” 
 
INDICATORI TEHNICI AI INVESTI ŢIEI:  
 
Nr. 
crt. Indicatori Valoare indicatori 

1. 

Lungimea reţelei de drumuri de interes local 
modernizată, din care:  5,495 km 

� Sat Vînători-Neamţ: 4,716 km 
- Strada Văcărescu Ion 0,863 km 
- Strada Andreescu 0,215 km 
- Strada Bârliba Vladimir 1,325 km 
- Strada Prof. Anton Grigoriu 0,260 km 
- Strada Drehuţa 1,060 km 
- Strada Prof. C. Papuc 0,993 km 

� Sat Mănăstirea Neamţ 0,279 km 
- Drum DS 272 0,279 km 

� Sat Lunca 0,200 km 
- Strada Dumbrava 0,200 km 

� Sat Nemţişor 0,300 km 
- Strada Erou Alexandru Moisei 0,300 km 

2. 

Rigole  
� Drumuri sat Vîn ători - Neamţ  
- rigolă betonată  6.739,00 ml 
- rigolă carosabilă  255,00 ml 
� Drum sat Nemţişor   
- rigolă betonată  510,00 ml  

3. 

Podeţe   
� Drumuri sat Vîn ători - Neamţ  
- podeţe accese curţi  1.880,00 ml 
- podeţe tubulare transversale Dn 500 mm  125,00 ml 
- podeţe laterale Dn 500 mm  152,50 ml 
� Drum sat Mănăstirea Neamţului   
- podeţe accese curţi  15,00 ml  



� Drum sat Lunca   
- podeţe accese curţi  20,00 ml  
� Drum sat Nemţişor  
- podeţe accese curţi  90,00 ml  
- podeţe tubulare transversale Dn 800 mm  10,00 ml  

4. Acostamente  2 x 0,50 m 
5. Lăţimea păr ţii carosabile 4,00 m 

 
INDICATORI ECONOMICI AI INVESTI ŢIEI: 
 
Nr. 
crt. Indicatori Valoare indicatori 

1. Valoare totală proiect 

1.210.618 euro, echivalentul a 5.496.205 lei la 
cursul ECB din data de 28.01.2016 - 1 euro = 4,5400 
lei, din care C+M = 943.063 euro fără TVA , 
echivalentul a 4.281.506 lei fără TVA  

2. Cuantumul cheltuielilor 
eligibile 

1.000.000 euro, echivalentul a 4.540.000 lei 

3. Cuantumul cheltuielilor 
neeligibile  

210.618 euro, echivalentul a 956.205 lei, din care 
TVA 200.618 euro, echivalentul a 910.805 lei şi 
cheltuieli diverse şi neprevăzute 10.000 euro, 
echivalentul a 45.400 lei.     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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. 1715 din 14.04.2016                                                     Aprob, 
                                                                                                 Primar, 

                                                                                     jr. Maria PETRARIU 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
pentru aprobarea documentaţiei tehnico-economice a proiectului”Modernizare reţea de 

drumuri de interes local, comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ” 
 
În temeiul: 
 

� Ghidului Solicitantului, Submăsura 7.2 „Investiţii în crearea şi modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică” din sesiunea de proiecte derulată de AFIR; 

� Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

� Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucţiunilor de aplicare “ a unor prevederi 
din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documenţatiei 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 
modificările şi completările ulterioare; 

� prevederilor art. 44, alin.(1)  din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare prin care precizează “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.” 
 

         
Crearea şi modernizarea infrastructurii rutiere locale constituie elemente de bază pentru 

comunitatea rurală. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiţii de sănătate, protecţia 
mediului, accesibilitate şi în general condiţii optime de trai. Integrarea în economia 



europeană este facilitată de o infrastructură de transport eficientă, conectată la reţeaua 
europeană de transport. Dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport contribuie la 
creşterea competitivităţii economice a Regiunii Nord-Est şi permite dezvoltarea de noi 
activităţi pe piaţa internă.  

Construcţia şi modernizarea drumurilor reprezintă o necesitate din punct de vedere 
economic, reducând durata de transport şi, prin urmare, costurile de transport.  De asemenea, 
oportunitatea implementării investiţiei este ancorată în Strategia de dezvoltare judeţeană 
Neamţ şi Strategia de dezvoltare locală a comunei Vînători-Neamţ şi sunt necesare acţiuni 
urgente de creare, extindere, reabilitare şi modernizare a infrastructurii din mediul rural, 
astfel încât să se poată asigura o creştere economică a acestor zone şi condiţii de viaţă 
decente pentru populaţie. 
       Modernizarea drumurilor de interes local, din comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ va 
asigura un confort sporit de circulaţie, o siguranţă în exploatare, favorizând totodată 
dezvoltarea turismului rural, zona beneficiind de un potenţial turistic natural deosebit. 
 
 
INDICATORI TEHNICI AI INVESTI ŢIEI:  

Nr. crt. Indicatori Valoare indicatori 

1. 

Lungimea reţelei de drumuri de interes local 
modernizată, din care:  

5,495 km 

� Sat Vînători-Neamţ: 4,716 km 
- Strada Văcărescu Ion 0,863 km 
- Strada Andreescu 0,215 km 
- Strada Bârliba Vladimir 1,325 km 
- Strada Prof. Anton Grigoriu 0,260 km 
- Strada Drehuţa 1,060 km 
- Strada Prof. C. Papuc 0,993 km 

� Sat Mănăstirea Neamţ 0,279 km 
- Drum DS 272 0,279 km 

� Sat Lunca 0,200 km 
- Strada Dumbrava 0,200 km 

� Sat Nemţişor 0,300 km 
- Strada Erou Alexandru Moisei 0,300 km 

2. 

Rigole  
� Drumuri sat Vîn ători - Neamţ  
- rigolă betonată  6.739,00 ml 
- rigolă carosabilă  255,00 ml 
� Drum sat Nemţişor   
- rigolă betonată  510,00 ml  

3. 

Podeţe   
� Drumuri sat Vîn ători - Neamţ  
- podeţe accese curţi  1.880,00 ml 
- podeţe tubulare transversale Dn 500 mm  125,00 ml 
- podeţe laterale Dn 500 mm  152,50 ml 
� Drum sat Mănăstirea Neamţului   
- podeţe accese curţi  15,00 ml  
� Drum sat Lunca   



- podeţe accese curţi  20,00 ml  
� Drum sat Nemţişor  
- podeţe accese curţi  90,00 ml  
- podeţe tubulare transversale Dn 800 mm  10,00 ml  

4. Acostamente  2 x 0,50 m 
5. Lăţimea păr ţii carosabile 4,00 m 

 
INDICATORI ECONOMICI AI INVESTI ŢIEI: 

Nr. 
crt. 

Indicatori Valoare indicatori 

1. Valoare totală proiect 

1.210.618 euro, echivalentul a 5.496.205 lei la cursul ECB 
din data de 28.01.2016 - 1 euro = 4,5400 lei, din care C+M = 
943.063 euro fără TVA , echivalentul a 4.281.506 lei fără 
TVA  

2. Cuantumul cheltuielilor eligibile 1.000.000 euro, echivalentul a 4.540.000 lei 

3. Cuantumul cheltuielilor neeligibile  
210.618 euro, echivalentul a 956.205 lei, din care TVA 
200.618 euro, echivalentul a 910.805 lei şi cheltuieli diverse 
şi neprevăzute 10.000 euro, echivalentul a 45.400 lei.     

 
 
Astfel, este imperios necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici menţionaţi, 

precum şi aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţie 
„Modernizare reţea de drumuri de interes local, comuna Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ” în 
scopul diminuării tendinţei de declin social şi economic, stopării fenomenului de depopulare 
din mediul rural şi îmbunătăţirii nivelului de trai în comuna Vînători-Neamţ, îmbunătăţirii 
protecţiei mediului prin protecţia biodiversităţii şi reducerea impactului negativ asupra 
acestuia. 
 
 
   
                                                                                        

Compartiment proiecte-programe 
şi dezvoltare locală 

Inspector, 
Elena COŞOFREŢ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


