
  
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea valorii de investiție a proiectului  „Extinderea rețelei publice de apă și apă 

uzată în localitățile Lunca și Nemțișor din comuna Vînători-Neamț, județul Neamț” , 
solicitarea scrisorii de garanție din partea FNGC IMM - SA, aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli 

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

� Expunerea de motive a Primarului comunei Vînători-Neamț și Raportul de specialitate al 
Compartimentului Proiecte, Programe-Dezvoltare Locală, înregistrate sub nr. 
4197/20.09.2017 

� Contractului de Finanțare nr. C0720AM00031512900565 din 14.03.2017, completat și 
modificat prin Actul adiţional nr. 1 din data de 18.05.2017 - aferent proiectului  
„Extinderea rețelei publice de apă și apă uzată în localitățile Lunca și Nemțișor din 
comuna Vînători-Neamț, județul Neamț”;  

� Prevederile art.1 şi 3 lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79/2009 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin 
creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

       In temeiul art. 36 alin. (2), lit.b), alin. (4), lit.d), ale art. 45 alin. (2) şi 115, alin.1, lit.b) din 
Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 .- Se aprobă valoarea de investiție a proiectului cu denumirea „Extinderea rețelei 
publice de apă și apă uzată în localitățile Lunca și Nemțișor din comuna Vînători-Neamț, 
județul Neamț”, în valoare totală de 8.205.422,63 lei, din care valoare eligibilă 6.800.978,87 
lei și valoare neeligibilă 1.404.443,76 lei, conform contractului de finanțare nr. 
C0720AM00031512900565 din 14.03.2017, completat și modificat prin Actul adiţional nr. 1 
din data de 18.05.2017.  

Art.2 .- Se aprobă solicitarea scrisorii de garanție de la FNGC IMM - S.A, reprezentând 
100% (3.400.487,16 lei) din valoarea avansului de 3.400.487,16 lei  din cadrul Contractului de 
finanțare nr. C0720AM00031512900565 din data de 14.03.2017, completat si modificat prin 
Actul adiţional nr. 1 din data de 18.05.2017.  

Art.3.  – Se aprobă valoarea comisionului pentru acordarea de către Fond a scrisorii de 
garanţie necesară pentru încasarea avansului prevăzut în contractul de finanţare nerambursabil 
încheiat cu AFIR în sumă de 51.007,20 lei, calculat ca procent lunar în cuantum de 0,05% din 



valoarea avansului,  pentru întreaga perioadă de valabilitate a acesteia (inclusiv luna acordării şi 
luna expirării valabilităţii scrisorii de garanţie), respectiv pentru 30 de luni. 

Art.4 .- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, previzionat pentru perioada de 
valabilitate a Scrisorii de garanție și pentru derularea proiectului „Extinderea rețelei publice de 
apă și apă uzată în localitățile Lunca și Nemțișor din comuna Vînători-Neamț, județul 
Neamț”.  

Art.5 .- Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează primarul 
comunei Vînători Neamţ prin compartimente de specialitate. 

Art.6 .- Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 

Nr.72 
Din 29.09.2017                             

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Neculai GHERASIM                                                           

                                                                                         
                                                                                         Contrasemnează, 

                                                                                         Secretar, 
                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 
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PROIECT 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea valorii de investiție a proiectului  „Extinderea rețelei publice de apă și apă 

uzată în localitățile Lunca și Nemțișor din comuna Vînători-Neamț, județul Neamț” , 
solicitarea scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA, aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli 

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

� Expunerea de motive a Primarului comunei Vînători-Neamț și Raportul de specialitate al 
Compartimentului Proiecte, Programe-Dezvoltare Locală, înregistrate sub nr. 
4197/20.09.2017 

� Contractului de Finanțare nr. C0720AM00031512900565 din 14.03.2017, completat și 
modificat prin Actul adiţional nr. 1 din data de 18.05.2017 - aferent proiectului  
„Extinderea rețelei publice de apă și apă uzată în localitățile Lunca și Nemțișor din 
comuna Vînători-Neamț, județul Neamț”;  

� Prevederile art.1 şi 3 lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79/2009 privind 
reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală pentru renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin 
creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele rurale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 

       In temeiul art. 36 alin. (2), lit.b), alin. (4), lit.d), ale art. 45 alin. (2) şi 115, alin.1, lit.b) din 
Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 .- Se aprobă valoarea de investiție a proiectului cu denumirea „Extinderea rețelei 
publice de apă și apă uzată în localitățile Lunca și Nemțișor din comuna Vînători-Neamț, 
județul Neamț”, în valoare totală de 8.205.422,63 lei, din care valoare eligibilă 6.800.978,87 
lei și valoare neeligibilă 1.404.443,76 lei, conform contractului de finanțare nr. 
C0720AM00031512900565 din 14.03.2017, completat și modificat prin Actul adiţional nr. 1 
din data de 18.05.2017.  

Art.2 .- Se aprobă solicitarea scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA, reprezentând 
100% (3.400.487,16 lei) din valoarea avansului de 3.400.487,16 lei  din cadrul Contractului de 



finanțare nr. C0720AM00031512900565 din data de 14.03.2017, completat si modificat prin 
Actul adiţional nr. 1 din data de 18.05.2017.  

Art.3.  – Se aprobă valoarea comisionului pentru acordarea de către Fond a scrisorii de 
garanţie necesară pentru încasarea avansului prevăzut în contractul de finanţare nerambursabil 
încheiat cu AFIR în sumă de 51.007,20 lei, calculat ca procent lunar în cuantum de 0,05% din 
valoarea avansului,  pentru întreaga perioadă de valabilitate a acesteia (inclusiv luna acordării şi 
luna expirării valabilităţii scrisorii de garanţie), respectiv pentru 30 de luni. 

Art.4 .- Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, previzionat pentru perioada de 
valabilitate a Scrisorii de garanție și pentru derularea proiectului „Extinderea rețelei publice de 
apă și apă uzată în localitățile Lunca și Nemțișor din comuna Vînători-Neamț, județul 
Neamț”.  

Art.5 .- Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se insărcinează primarul 
comunei Vînători Neamţ prin compartimente de specialitate. 

Art.6 .- Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 

 

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. 4197 din 20.09.2017                                                                                                   Aprob, 
                                                                                                                                          Primar, 
                                                                                                                              jr. Maria PETRARIU 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului  „Extinderea rețelei publice de apă 
și apă uzată în localitățile Lunca și Nemțișor din comuna Vînători-Neamț, județul Neamț” , solicitarea 

scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

Avand in vedere: 

� Contractului de Finanțare nr. C0720AM00031512900565 din 14.03.2017, completat și modificat prin 
Actul adiţional nr. 1 din data de 18.05.2017 aferent proiectului  „Extinderea rețelei publice de apă și 
apă uzată în localitățile Lunca și Nemțișor din comuna Vînători-Neamț, județul Neamț”  

� Valoarea totală a obiectivului de investiţie este 8.205.442,63 lei, adică opt milioane două sute cinci mii 
patru sute patruzeci și doi de lei și șaizeci și trei de bani. 

�  Valoarea eligibilă a proiectului conform contractului de finanţare nerambursabilă este de: 6.800.978,87, 
adică șase milioane opt sute de mii nouă sute șaptezeci și opt de lei și optzeci și șapte de bani. 

În temeiul: 
� art.1 şi 3 lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri 

pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru 
renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele 
rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Va rugam sa aprobati : 
-solicitarea scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA, reprezentând 100 % (3.400.487,16 lei) din 

valoarea avansului de 3.400.487,16 lei  din cadrul Contractului de finanțare nr. C0720AM00031512900565 din 
data de 14.03.2017, completat si modificat prin Actul adiţional nr. 1 din data de 18.05.2017; 

-valoarea comisionului pentru acordarea de către Fond a scrisorii de garanţie necesară pentru încasarea 
avansului prevăzut în contractul de finanţare nerambursabil încheiat cu AFIR în sumă de 51.007,20 lei, calculat 
ca procent lunar în cuantum de 0,05% din valoarea avansului, pentru întreaga perioadă de valabilitate a acesteia 
(inclusiv luna acordării şi luna expirării valabilităţii scrisorii de garanţie), respectiv pentru 30 de luni. 

 
suma este destinată acoperirii sumei solicitate ca avans, conform prevederilor art. 4 alin. (2) şi (4) din 

Contractul de finanţare nerambursabilă nr. C0720AM00031512900565 din data de 14.03.2017, Actul adiţional 
nr.1 din data de 18.05.2017, încheiat de catre COMUNA VINATORI-NEAMT si  Agenţia pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale (AFIR), destinat realizării următoarei investiţii: „ EXTINDEREA REȚELEI PUBLICE DE 
APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN LOCALITĂȚILE LUNCA ȘI NEM ȚIȘOR DIN COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, 
JUDEȚUL NEAMȚ”,  
  
Serviciul Financiar Contabil-Impozite şi Taxe, 

inspector. Florean Ramona 
inspector, Avadanei Rosu Elena 
 

                                                              Compartiment Proiecte Programe, Dezvoltare Locala 
                                                                  Inspector de specialitate, 

                                                               Coșofreț Elena 



 
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 
                   - PRIMAR – 

        Nr. 4190 din 20.09.2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție a proiectului  „Extinderea rețelei publice de apă 
și apă uzată în localitățile Lunca și Nemțișor din comuna Vînători-Neamț, județul Neamț” , solicitarea 

scrisorii de garanție din partea FNGCIMM SA, aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

   Avînd in vedere: 

� Contractului de Finanțare nr. C0720AM00031512900565 din 14.03.2017, completat și modificat prin 
Actul adiţional nr. 1 din data de 18.05.2017 aferent proiectului  „Extinderea rețelei publice de apă și 
apă uzată în localitățile Lunca și Nemțișor din comuna Vînători-Neamț, județul Neamț”  

� Valoarea totală a obiectivului de investiţie este 8.205.442,63 lei, adică opt milioane două sute cinci mii 
patru sute patruzeci și doi de lei și șaizeci și trei de bani. 

�  Valoarea eligibilă a proiectului conform contractului de finanţare nerambursabilă este de: 6.800.978,87, 
adică șase milioane opt sute de mii nouă sute șaptezeci și opt de lei și optzeci și șapte de bani. 

În temeiul: 
� art.1 şi 3 lit.a) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri 

pentru stimularea absorbţiei fondurilor alocate prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală pentru 
renovarea şi dezvoltarea spaţiului rural prin creşterea calităţii vieţii şi diversificării economiei în zonele 
rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 
Va rugam sa aprobati : 
-solicitarea scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA, reprezentând 100 % (3.400.487,16 lei) din 

valoarea avansului de 3.400.487,16 lei  din cadrul Contractului de finanțare nr. C0720AM00031512900565 din 
data de 14.03.2017, completat si modificat prin Actul adiţional nr. 1 din data de 18.05.2017; 

-valoarea comisionului pentru acordarea de către Fond a scrisorii de garanţie necesară pentru încasarea 
avansului prevăzut în contractul de finanţare nerambursabil încheiat cu AFIR în sumă de 51.007,20 lei, calculat 
ca procent lunar în cuantum de 0,05% din valoarea avansului, pentru întreaga perioadă de valabilitate a acesteia 
(inclusiv luna acordării şi luna expirării valabilităţii scrisorii de garanţie), respectiv pentru 30 de luni. 

 
suma este destinată acoperirii sumei solicitate ca avans, conform prevederilor art. 4 alin. (2) şi (4) din 

Contractul de finanţare nerambursabilă nr. C0720AM00031512900565 din data de 14.03.2017, Actul adiţional 
nr.1 din data de 18.05.2017, încheiat de catre COMUNA VINATORI-NEAMT si  Agenţia pentru Finanţarea 
Investiţiilor Rurale (AFIR), destinat realizării următoarei investiţii: „ EXTINDEREA REȚELEI PUBLICE DE 
APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN LOCALITĂȚILE LUNCA ȘI NEM ȚIȘOR DIN COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, 
JUDEȚUL NEAMȚ”,  
 

Conform celor precizate mai sus este necesară aprobarea solicitarii Scrisorii de Garantie si a 
comisionului de garantare aferent.  
 

Ini ţiator, 
Primarul comunei Vînători Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
 


