
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

„PODURI DIN BETON ARMAT, COMUNA VÎN ĂTORI-NEAM Ţ, JUDEŢUL 
NEAMŢ” 

 
Consiliul Local al comunei  Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere : 
           -Expunerea de motive a Primarului Comunei Vînători-Neamț, înregistrată sub nr. 
4847/06.11.2017; 
 -Raportul de specialitate al Compartimentului Achizitii Publice - Administrarea 
Domeniului Public si Privat, înregistrat sub nr. 4846/06.11.2017; 
 -Ordonanța de Urgență Nr. 28/2013 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală cu modificările și completările ulterioare; 
 -Circulara nr. 11322/08.02.2017 conform căreia ” în termen de maximum 30 de zile 
de la publicarea în Monitorul Oficial a legii bugetului de stat pe anul 2017 se depun la 
MDRAPFE, conform prevederilor art. 9 alin(1) din OUG 28/2013 cu modificările și 
completările ulterioare, solicitări de finanțare pentru Programul Național de Dezvoltare 
Locală pentru obiective noi și în continuare”;  
 - 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 29 noiembrie 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)  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 pentru obiectivul nou de investiții 
PODURI DIN BETON ARMAT, COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ: 
 Indicatori tehnici   
1. Pod peste Râul Nemțișor – 78 ml 
2. Pod peste Pârâul Drahura – 27 ml 
3. Pod peste Pârâul Sărăturii – 12 ml 
Indicatorii economici:  
 - Total investiție cu TVA: 3.079.205,00 lei inclusiv TVA din care construcții-montaj 
2.864.932,00 lei inclusiv TVA 
        Art.2.  Consiliul Local va suporta din Bugetul Local cheltuielile neeligibile în valoare 
de 96.286,00lei 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.  La data adoptării prezentei hotărâri îşi incetează aplicabilitatea orice altă 
prevedere contrară 
       Art.5. Secretarul comunei Vînători Neamţ, judetul Neamţ va comunica autorităţilor şi 
persoanelor interesate prezenta hotarare. 

 
Nr.83 
Din 09.11.2017                             

Preşedinte de şedintă: 
  Consilier,  Constantin GUŞAVAN                                                          

                                                                                         
 

                                                                                      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 

„PODURI DIN BETON ARMAT, COMUNA VÎN ĂTORI-NEAM Ţ, JUDEŢUL 
NEAMŢ” 

 
Consiliul Local al comunei  Vînători Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere : 
           -Expunerea de motive a Primarului Comunei Vînători-Neamț, înregistrată sub nr. 
4847/06.11.2017; 
 -Raportul de specialitate al Compartimentului Achizitii Publice - Administrarea 
Domeniului Public si Privat, înregistrat sub nr. 4846/06.11.2017; 
 -Ordonanța de Urgență Nr. 28/2013 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală cu modificările și completările ulterioare; 
 -Circulara nr. 11322/08.02.2017 conform căreia ” în termen de maximum 30 de zile 
de la publicarea în Monitorul Oficial a legii bugetului de stat pe anul 2017 se depun la 
MDRAPFE, conform prevederilor art. 9 alin(1) din OUG 28/2013 cu modificările și 
completările ulterioare, solicitări de finanțare pentru Programul Național de Dezvoltare 
Locală pentru obiective noi și în continuare”;  
 - 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 29 noiembrie 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)  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 pentru obiectivul nou de investiții 
PODURI DIN BETON ARMAT, COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ: 
 Indicatori tehnici   
1. Pod peste Râul Nemțișor – 78 ml 
2. Pod peste Pârâul Drahura – 27 ml 
3. Pod peste Pârâul Sărăturii – 12 ml 
Indicatorii economici:  
 - Total investiție cu TVA: 3.079.205,00 lei inclusiv TVA din care construcții-montaj 
2.864.932,00 lei inclusiv TVA 



        Art.2.  Consiliul Local va suporta din Bugetul Local cheltuielile neeligibile în valoare 
de 96.286,00lei 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.  La data adoptării prezentei hotărâri îşi incetează aplicabilitatea orice altă 
prevedere contrară 
       Art.5. Secretarul comunei Vînători Neamţ, judetul 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. 4846 din 06.11.2017                                                       Aprob, 
                                                                                                 Primar, 
                                                                                     jr. Maria PETRARIU 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
 PODURI DIN BETON ARMAT, COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL 

NEAMȚ 
 
În temeiul: 
 

� -Ordonanța de Urgență Nr. 28/2013 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea 
Programului Naţional de Dezvoltare Locală cu modificările și completările 
ulterioare; 

� -Circulara nr. 11322/08.02.2017 conform căreia ” în termen de maximum 30 de zile 
de la publicarea în Monitorul Oficial a legii bugetului de stat pe anul 2017 se depun 
la MDRAPFE, conform prevederilor art. 9 alin(1) din OUG 28/2013 cu modificările 
și completările ulterioare, solicitări de finanțare pentru Programul Național de 
Dezvoltare Locală pentru obiective noi și în continuare”;  

� 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 29 noiembrie 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)  din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare 
 
Sunt necesare construirea următoarelor poduri auto trafic cu tonaj greu: 
- Pentru amenajarea traversarii peste Râul Nemțișor în vederea realizării 

legăturii între satul Lunca și satul Nemțișor, se propune execuția unui pod din beton armat 
de 78 ml ; 

- Pentru amenajarea traversării peste pârâul Drahura din satul Vînători-Neamț 
aflat în intersecția Str. Osoianu cu Str. Tâmplarilor,  se propune execuția unui pod din beton 
armat de 27 ml. 



- Pentru amenajarea traversării peste pârâul Sărăturii din satul Vînători-Neamț 
ce traversează str. Constantin C. Papuc, se propune execuția unui pod din beton armat de 12 
ml. 

Cele 3 poduri din beton armat ce vor asigura traversarea Râului Nemțișor și celor 
două Pârâuri Drahura și Sărăturii sunt necesare în vederea realizării accesului auto 
cetățenilor la locuințele personale, realizării legăturii directe între satele Lunca și Nemțișor 
în vederea fluidizării traficului intens de pe DN15B. Aceste poduri vor deservi și operatorii 
economici ce iși desfășoară activitatea pe raza comunei Vînători-Neamț, sporind 
dezvoltarea comunei din punct de vedere economic, social și cultural. În prezent, peste 
Pârâul Sărăturii este realizat un pod din lemn care se află într-o stare avansată de degradare, 
iar peste Râul Nemțișor și Pârâul Drahura, traversarea se face în prezent prin albia acestora 
doar cand debitul apei este scăzut. În aceste condiții este imperios necesar realizarea celor 3 
poduri din beton armat. 

♦ Facilitarea accesului cetăţenilor în anumite zone ale comunei, acces care ar 
îmbunătăţi considerabil condiţiile de viaţă şi de muncă ale locuitorilor comunei; 

♦ Integrarea zonelor în cauză în ansamblul comunei; 
♦ Creşterea valorii adăugate a terenului aferent zonelor în cauză; 
♦ Accesul turiştilor către aceste zone în condiţii normale, zone care oferă o serie de 

peisaje foarte frumoase; 
♦ Încurajarea investiţiilor prin facilitarea accesului 
 
Conform celor precizate mai sus este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul nou de investiții PODURI DIN BETON ARMAT, COMUNA 
VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ: 
Indicatori tehnici   
1. Pod peste Râul Nemțișor – 78 ml 
2. Pod peste Pârâul Drahura – 27 ml 
3. Pod peste Pârâul Sărăturii – 12 ml 
Indicatorii economici:  
 - Total investiție cu TVA: 3.079.205,00 lei inclusiv TVA din care construcții-montaj 
2.864.932,00 lei inclusiv TVA 
Cheltuieli neeligibile: 96.286,00lei ce vor fi suportate din Bugetul Local 
 

Compartiment Proiecte-Programe, Dezvoltare Locala 
Inspector  de specialitate IA, 

Elena COŞOFREŢ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAM Ţ 
 
                   - PRIMAR – 

Nr. 4847/06.11.2017 

        

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  

PODURI DIN BETON ARMAT, COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ 

     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; 

� -Circulara nr. 11322/08.02.2017 conform căreia ” în termen de maximum 30 de zile 
de la publicarea în Monitorul Oficial a legii bugetului de stat pe anul 2017 se depun 
la MDRAPFE, conform prevederilor art. 9 alin(1) din OUG 28/2013 cu modificările 
și completările ulterioare, solicitări de finanțare pentru Programul Național de 
Dezvoltare Locală pentru obiective noi și în continuare”;  

� 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 29 noiembrie 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)  din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare 

    

Sunt necesare construirea următoarelor poduri auto trafic cu tonaj greu: 
- Pentru amenajarea traversarii peste Râul Nemțișor în vederea realizării 

legăturii între satul Lunca și satul Nemțișor, se propune execuția unui pod din beton armat 
de 78 ml  

- Pentru amenajarea traversării peste pârâul Drahura din satul Vînători-Neamț 
aflat în intersecția Str. Osoianu cu Str. Tâmplarilor, se propune execuția unui pod din beton 
armat de 27 ml. 

- Pentru amenajarea traversării peste pârâul Sărăturii din satul Vînători-Neamț 
ce traversează str. Constantin C. Papuc, se propune execuția unui pod din beton armat de 12 
ml. 

Cele 3 poduri din beton armat ce vor asigura traversarea Râului Nemțișor și celor 
două Pârâuri Drahura și Sărăturii sunt necesare în vederea realizării accesului auto 
cetățenilor la locuințele personale, realizării legăturii directe între satele Lunca și Nemțișor 
în vederea fluidizării traficului intens de pe DN15B. Aceste poduri vor deservi și operatorii 
economici ce iși desfășoară activitatea pe raza comunei Vînători-Neamț, sporind 
dezvoltarea comunei din punct de vedere economic, social și cultural. În prezent, peste 



Pârâul Sărăturii este realizat un pod din lemn care se află într-o stare avansată de degradare, 
iar peste Râul Nemțișor și Pârâul Drahura, traversarea se face în prezent prin albia acestora 
doar cand debitul apei este scăzut. Drept pentru care expun spre aprobare următorii 
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul nou de investiții PODURI DIN BETON 
ARMAT, COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ: 
Indicatori tehnici   
1. Pod peste Râul Nemțișor – 78 ml 
2. Pod peste Pârâul Drahura – 27 ml 
3. Pod peste Pârâul Sărăturii – 12 ml 
Indicatorii economici:  
- Total investiție cu TVA: 3.079.205,00 lei inclusiv TVA din care construcții-montaj 
2.864.932,00 lei inclusiv TVA 
Cheltuieli neeligibile: 96.286,00lei ce vor fi suportate din Bugetul Local 

 
 
 

Ini ţiator, 
COMUNA VÎN ĂTORI-NEAM Ț 

jr. Maria PETRARIU 
 


