
  
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  
”LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII CONFORM EXPER TIZEI 
TEHNICE PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU NECESARE LA  
OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PE NTRU 
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX VENIAMIN COSTACHI-MANAST IREA 
NEAMT” 
 
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. 4184/20.09.2017, respectiv nr. 4185/20.09.2017; 

� Ordonanța de Urgență nr. 28/2013 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală cu modificările și completările ulterioare 

� OMDRAPFE nr. 3701/18.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și 
sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, 
pentru județul Neamţ, în perioada 2017-2020; 

� Hotărârea  nr. 907 din  2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice; 

� prevederile art. 44, alin.(1) şi alin.(4) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice 
locale, 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 indicatorii tehnico-economici, actualizati dupa elaborarea 
Proiectului Tehnic, pentru obiectivul de investiții  "LUCRARI DE CONSTRUCTII SI 
INSTALATII CONFORM EXPERTIZEI TEHNICE PRIVIND SECURITATEA LA 
INCENDIU NECESARE LA OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA 
INCENDIU PENTRU SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX VENIAMIN COSTACHI-
MANASTIREA NEAMT”după cum urmează: 
 
Indicatori tehnici : CORP D – cu destinația ”spațiu de cazare și cantină” 
Regim de înălțime: P+2E+M 
Suprafața construită la sol a clădirii: 958 mp 
Suprafața desfășurată a clădirii: 3563 mp 
Demisol: 5 magazii alimente, 1 birou 
Parter: sală mese, bucătărie, oficiu, spălător, magazie alimente, preparări, porționări, 
recepție, 2 camere pedagog 
Etaj 1: 22 camere 



Etaj2: 22 camere 
Mansardă: 24 camere 
 
Indicatorii economici:  
Total investiție cu TVA: 379,212,88 lei inclusiv TVA din care C+M:331,811,58 lei 
inclusiv TVA 
        Art.2.  Consiliul Local va cofinanța toate cheltuielile declarate neeligibile pentru 
obiectivul de investiții menționat în prezenta. 
        Art.3. Primarul comunei Vînători Neamţ, județul Neamț, cu sprijinul 
compartimentelor de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a  prevederilor prezentei 
hotărâri. 
       Art.4. Secretarul comunei Vînători Neamţ, judeţul Neamţ va comunica autorităţilor şi 
persoanelor interesate prezenta hotarare. 
 
 
Nr.73 
Din 29.09.2017                             

Preşedinte de şedintă: 
Consilier,  Neculai GHERASIM 

 
                                                                        Contrasemnează, 

                                                                        Secretar, 
                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  

”LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII CONFORM EXPER TIZEI 
TEHNICE PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU NECESARE LA  
OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PE NTRU 
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX VENIAMIN COSTACHI-MANAST IREA 
NEAMT” 
 
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. 4184/20.09.2017, respectiv nr. 4185/20.09.2017; 

� Ordonanța de Urgență nr. 28/2013 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală cu modificările și completările ulterioare 

� OMDRAPFE nr. 3701/18.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și 
sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, 
pentru județul Neamţ, în perioada 2017-2020; 

� Hotărârea  nr. 907 din  2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice; 

� prevederile art. 44, alin.(1) şi alin.(4) din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice 
locale, 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 indicatorii tehnico-economici, actualizati dupa elaborarea 
Proiectului Tehnic, pentru obiectivul de investiții  "LUCRARI DE CONSTRUCTII SI 
INSTALATII CONFORM EXPERTIZEI TEHNICE PRIVIND SECURITATEA LA 
INCENDIU NECESARE LA OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA 
INCENDIU PENTRU SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX VENIAMIN COSTACHI-
MANASTIREA NEAMT”după cum urmează: 
 
Indicatori tehnici : CORP D – cu destinația ”spațiu de cazare și cantină” 
Regim de înălțime: P+2E+M 
Suprafața construită la sol a clădirii: 958 mp 
Suprafața desfășurată a clădirii: 3563 mp 
Demisol: 5 magazii alimente, 1 birou 
Parter: sală mese, bucătărie, oficiu, spălător, magazie alimente, preparări, porționări, 
recepție, 2 camere pedagog 
Etaj 1: 22 camere 



Etaj2: 22 camere 
Mansardă: 24 camere 
 
Indicatorii economici:  
Total investiție cu TVA: 379,212,88 lei inclusiv TVA din care C+M:331,811,58 lei 
inclusiv TVA 
        Art.2.  Consiliul Local va cofinanța toate cheltuielile declarate neeligibile pentru 
obiectivul de investiții menționat în prezenta. 
        Art.3. Primarul comunei Vînători Neamţ, județul Neamț, cu sprijinul 
compartimentelor de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a  prevederilor prezentei 
hotărâri. 
       Art.4. Secretarul comunei Vînători Neamţ, judeţul 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. 4185 din 20.09.2017                                                        Aprob, 
                                                                                                 Primar, 
                                                                                     jr. Maria PETRARIU 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii ”LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII CONFORM 
EXPERTIZEI TEHNICE PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU NECESARE 
LA OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU  PENTRU 
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX VENIAMIN COSTACHI-MANAST IREA 
NEAMT” 

 
 

 
 

 
În temeiul: 

-Ordonanța de Urgență Nr. 28/2013 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală cu modificările și completările ulterioare 
 
-OMDRAPFE nr. 3701/18.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții 
și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare 
locală, pentru județul Neamţ, în perioada 2017-2020. 

 
 -prevederilor 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.” 
 -Hotărârea  nr. 907 din  2016 privind etapele de elaborare şiconţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice; 



    Localitatea Mânăstirea Neamț aparține administrativ de comuna Vînători-Neamț și 
are o populație de 529 locuitori la care se adugă aproximativ 200 de elevi, profesori și 
personal administrativ din cadrul Seminarului Teologic Ortodox Veniamin Costachi. 
Formarea tinerilor și orientarea lor școlară, bazată pe competențe, are în vedere utilizarea 
resurselor umane și materiale, în vederea promovării învățăturii creștine și a valorilor 
autentice ale spiritualității poporului român. Liceul Teeologic Ortodox Veniamin Costachi 
își propune să faciliteze interiorizarea mesajului teologic al Bisericii și dobândirea valorilor 
și calităților morale, astfel că, absolvenții acesteia devin tineri responsabili ai comunității 
de mâine. Scopul principal al Liceului este de a dezvolta spiritul comunitar şi a contribui la 
formarea unor buni locuitori ai comunităţii, care să se implice în soluţionarea problemelor 
comunităţii în care trăiesc şi care să contribuie la creşterea calităţii vieţii.  

Această investiție este necesară având în vedere că Seminarul NU DISPUNE DE 
AUTORIZAȚIE DE SECURITATE LA INCENDIU. Astfel, în vederea obținerii 
Autorizației ISU clădirea necesită: 

- instalație de semnalizare și stingere a incendiilor,  
- instalații de protecție contra trăsnetului,  
- iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului, de securitate pentru evacuare, 

împotriva panicii și marcarea hidranților interiori,  
- instalație hidranți interiori,  
- montarea de dispozitive de autoînchidere la toate ușile de acces în cele două case de 

scări.  
Conform celor precizate mai sus este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul nou de investiții  "LUCRARI DE CONSTRUCTII SI 
INSTALATII CONFORM EXPERTIZEI TEHNICE PRIVIND SECURITATEA LA 
INCENDIU NECESARE LA OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA 
INCENDIU PENTRU SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX VENIAMIN COSTACHI-
MANASTIREA NEAMT” după cum urmează: 
 
Indicatori tehnici : CORP D – cu destinația ”spațiu de cazare și cantină” 
Regim de înălțime: P+2E+M 
Suprafața construită la sol a clădirii: 958 mp 
Suprafața desfășurată a clădirii: 3563 mp 
Demisol: 5 magazii alimente, 1 birou 
Parter: sală mese, bucătărie, oficiu, spălător, magazie alimente, preparări, porționări, 
recepție, 2 camere pedagog 
Etaj 1: 22 camere 
Etaj 2: 22 camere 
Mansardă: 24 camere 
 
Indicatorii economici:  
Total investiție cu TVA: 379,212,88 lei inclusiv TVA din care C+M:331,811,58 lei 
inclusiv TVA 
 

Compartiment Proiecte Programe, Dezvoltare Locala 
Inspector de specialitate, 

Coșofreț Elena 
 

 



 

 

 
 

R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

                   - PRIMAR – 

    

 Nr. 4184 din 20.09.2017                                                         

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii  "LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII CONFORM 
EXPERTIZEI TEHNICE PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU NECESARE LA 

OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU PENTRU 
SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX VENIAMIN COSTACHI-MANASTIREA 

NEAMT” 
     În conformitate cu: 

� Ordonanța de Urgență nr. 28/2013 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală cu modificările și completările ulterioare 

� -OMDRAPFE nr. 3701/18.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții 
și sumele alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare 
locală, pentru județul Neamţ, în perioada 2017-2020. 

� Hotărârea  nr. 907 din  2016 privind etapele de elaborare şiconţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice; 

� 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.” 

    

Această investiție este necesară având în vedere că Seminarul NU DISPUNE DE 
AUTORIZA ȚIE DE SECURITATE LA INCENDIU.  Astfel, având în vedere urgența 
obținerii Autorizației ISU clădirea necesită: 

- instalație de semnalizare și stingere a incendiilor,  
- instalații de protecție contra trăsnetului,  
- iluminat de siguranță pentru continuarea lucrului, de securitate pentru evacuare, 

împotriva panicii și marcarea hidranților interiori,  
- instalație hidranți interiori,  



- montarea de dispozitive de autoînchidere la toate ușile de acces în cele două case de 
scări.  

Conform celor precizate mai sus este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul nou de investiții "LUCRARI DE CONSTRUCTII SI 
INSTALATII CONFORM EXPERTIZEI TEHNICE PRIVIND SECURITATEA LA 
INCENDIU NECESARE LA OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA 
INCENDIU PENTRU SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX VENIAMIN COSTACHI-
MANASTIREA NEAMT” după cum urmează: 
 
Indicatori tehnici : CORP D – cu destinația ”spațiu de cazare și cantină” 
Regim de înălțime: P+2E+M 
Suprafața construită la sol a clădirii: 958 mp 
Suprafața desfășurată a clădirii: 3563 mp 
Demisol: 5 magazii alimente, 1 birou 
Parter: sală mese, bucătărie, oficiu, spălător, magazie alimente, preparări, porționări, 
recepție, 2 camere pedagog 
Etaj 1: 22 camere 
Etaj2: 22 camere 
Mansardă: 24 camere 
 
Indicatorii economici:  
Total investiție cu TVA: 379,212,88 lei inclusiv TVA din care C+M:331,811,58 lei 
inclusiv TVA 
 
 

Ini ţiator, 
Primarul comunei Vînători Neamţ 

jr. Maria PETRARIU 
 


