
                                                                             ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMŢ 
HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  

“Recompartimentare interioară, extindere și drenaj gradinița existentă, Gradinița S.A.M. cu program 
prelungit, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț” 

 
Consiliul local al Comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 

-Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrată sub nr.5196 din 20.11.2017; 
-Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte, Programe-Dezvoltare Locală, din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrat sub nr. 5195 din 20.11.2017; 
-Prevederile Hotărârii 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, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art.44 alin. (1) din Legea  nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările și 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 conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera „b” şi alin. 4, litera „d”, precum şi ale art. 45, 
alin. (2), coroborate cu art. 115. alin. (1), litera „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiții 
“Recompartimentare interioara, extindere și drenaj gradiniță existentă, Gradinița S.A.M. cu program 
prelungit, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț“. 
 Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Recompartimentare 
interioara, extindere și drenaj gradiniță existentă, Gradinița S.A.M. cu program prelungit, sat Vînători-
Neamț, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț“, potrivit Anexei  nr.1,  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 3. Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin 
compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamț; 
 Art. 4. Secretarul comunei Vînători Neamț va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor 
interesate. 
 
Nr.87 
Din 29.11.2017 

Preşedinte de şedinţă: 
Consilier, Constantin GUȘAVAN 

 
                                                                                                 Contrasemnează,                                                                                          
                                                                                                        Secretar, 
                                                                                               Alina Iuliana FLOȘ 
 
 
   Total consilieri locali :   15                                                                                                                                                                            
   Prezenti :  15 
   Pentru   :   11          
   Împotrivă: 4 
   Abtineri :   -                                                                                      



 
ANEXA nr. 1 la H.C.L   nr. 87 din 29.11.2017 

 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  
“Recompartimentare interioară, extindere și drenaj gradinița existentă, Gradinița S.A.M. cu program 

prelungit, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț” 
 

 
Indicatori tehnico-economici : 
 
Indicatori tehnici: 
 

Nr. crt. 
Nume indicator 

 

1. 
Extindere cladire existenta cu o scara exterioara din beton armat, necesara pentru a doua cale de 
evacuare ce va respecta cerintele din Normativul P118/99. 

2.  Recompartimentarea interioara a cladirii pentru a respecta cerintele din Normativul P118/99. 
3. Interventii la demisolul cladirii pentru a elimina infiltratiile de apa existente. 
4.  Modificari/completari la instalatiile cladirii pentru a respecta cerintele din Normativul P118/99. 
5. Invelitoare parter in zona Centralei Termice 

 
Indicatori economici: 
 

Nr. crt. Nume indicator 
Valoare indicator 

- lei -  
1 Valoare totală a investiţiei (inclusiv TVA ) 340,852.73 
2 Valoare C+M (inclusiv  TVA) 271,528,00 

 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă: 
Consilier, Constantin GUȘAVAN 

 
 
 
                                                                                                 Contrasemnează,                                                                                          
                                                                                                        Secretar, 
                                                                                               Alina Iuliana FLOȘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PROIECT                                                             ROMÂNIA 
 
 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎNĂTORI-NEAMŢ 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  
“Recompartimentare interioară, extindere și drenaj gradinița existentă, Gradinița S.A.M. cu program 

prelungit, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț” 
 

Consiliul local al Comunei Vînători-Neamţ, judeţul Neamţ; 
Având în vedere: 

-Expunerea de motive a primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrată sub nr.5196 din 20.11.2017; 
-Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte, Programe-Dezvoltare Locală, din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamţ, înregistrat sub nr. 5195 din 20.11.2017; 
-Prevederile Hotărârii 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, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art.44 alin. (1) din Legea  nr. 273 din 2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările și 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 conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera „b” şi alin. 4, litera „d”, precum şi ale art. 45, 
alin. (2), coroborate cu art. 115. alin. (1), litera „b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnico-economică pentru obiectivul de investiții 
“Recompartimentare interioara, extindere și drenaj gradiniță existentă, Gradinița S.A.M. cu program 
prelungit, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț“. 
 Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Recompartimentare 
interioara, extindere și drenaj gradiniță existentă, Gradinița S.A.M. cu program prelungit, sat Vînători-
Neamț, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț“, potrivit Anexei  nr.1,  parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 3. Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin 
compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Vînători Neamț; 
 Art. 4. Secretarul comunei Vînători Neamț va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor 
interesate. 

 
Inițiator, 

Primarul comunei Vinatori Neamt 
jr. Maria PETRARIU 

 
Avizat pt. legalitate, 

                                                                                                                   Secretar, 
Alina iuliana FLOȘ 

 



 
 
 

 
 

ANEXA 1 la  nr. proiectul de hotărâre 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții  

“Recompartimentare interioară, extindere și drenaj gradinița existentă, Gradinița S.A.M. cu program 
prelungit, sat Vînători-Neamț, comuna Vînători-Neamț, județul Neamț” 

 
 
Indicatori tehnico-economici : 
 
Indicatori tehnici: 
 

Nr. 
crt. 

Nume indicator 
 

1. 
Extindere cladire existenta cu o scara exterioara din beton armat, necesara pentru a 
doua cale de evacuare ce va respecta cerintele din Normativul P118/99. 

2.  
Recompartimentarea interioara a cladirii pentru a respecta cerintele din Normativul 
P118/99. 

3. Interventii la demisolul cladirii pentru a elimina infiltratiile de apa existente. 

4.  
Modificari/completari la instalatiile cladirii pentru a respecta cerintele din Normativul 
P118/99. 

5. Invelitoare parter in zona Centralei Termice 
 
Indicatori economici: 
 

Nr. 
crt. 

Nume indicator 
Valoare indicator 

- lei -  
1 Valoare totală a investiţiei (inclusiv TVA ) 340,852.73 
2 Valoare C+M (inclusiv  TVA) 271,528,00 

 
 
 
 
 

Inițiator, 
Primarul comunei Vinatori Neamt 

jr. Maria PETRARIU 
 
 

Avizat pt. legalitate, 
                                                                                                                   Secretar, 

Alina iuliana FLOS 
 

 
 
 
 
 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÎNĂTORI NEAMŢ 
Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001                                                                                                                             
e-mail: comunavinatorineamt@gmail.com 

 
   Nr. 5195 din 20.11.2017                                                        Aprob, 
                                                                                                   Primar, 

                                                                                                jr. Maria PETRARIU 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul 
de investitii “RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA, EXTINDERE SI DRENAJ GRADINITA 

EXISTENTA, GRADINITA S.A.M. CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT VINATORI-NEAMT, 
COMUNA VINATORI-NEAMT, JUDETUL NEAMT“ 

 
În temeiul: 

-prevederilor hotărârii 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; 

-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.” 

 
GRADINITA SAM CU PROGRAM PRELUNGIT are functiunea de Gradinita si are 

regimul de inaltime D+P+2E. Cladirea are structura din cadre din beton armat, inchiderea 
este din pereti de BCA, acoperisul este tip sarpanta in patru ape, avand invelitoarea din tabla 
tip tigla. 

GRADINITA SAM CU PROGRAM PRELUNGIT nu dispune de autorizație de 
securitate la incendiu, drept urmare s-au propus următoarele lucrări, conform necesităților: 

1 - Se propune extinderea cladirii existente cu o scara exterioara necesara pentru a doua 
cale de evacuare, cale de evacuare ce va respecta cerintele din Normativul P118/99. Scara va 
fi din beton armat si se va incepe de la demisol si va fi accesata de la demisol, parter, etaj unu 
si etaj doi prin intermediul usilor propuse rezistente la foc minim 15 minute. Pentru accesare 



scara exterioara se vor realiza goluri noi pentru usi in peretii exteriori din fatada de la Est a 
cladirii studiate. 

2 – Se propune recompartimentarea interioara a cladirii pentru a respecta cerintele 
Normativului P118/99. Mai exact, se vor desfiinta pereti de la scara interioara si se vor 
propune pereti noi si usi noi astfel incat sa se respecte distantele minime obligatorii cerute in 
caz de incendiu. Se vor realiza modificari interioare la pereti si usi existente, schimbarea 
tamplariei existente cu tamplarie din metal sau tamplarie rezistenta la foc (unde este cazul). 

3 – Se va interveni la demisolul cladirii pentru a elimina infiltratiile de apa existente. 
Pentru acest lucru se vor executa lucrari de sapaturi, hidroizolare si lucrari specifice de 
drenare la latura de Sud a cladirii studiate. Se va reface trotuarul si se vor prevedea rigole 
pentru preluarea apei pluviale. 

4 – Se vor realiza modificari la instalatiile cladirii si se vor completa, astfel incat sa se 
respecte cerintele Normativului P118/99. 

5 – Se va realiza o invelitoare la parter in zona Centralei termice pentru a proteja accesul 
din exterior la centrala termica existenta de la demisol. 

Conform celor precizate mai sus este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA, EXTINDERE SI 
DRENAJ GRADINITA EXISTENTA, GRADINITA S.A.M. CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT 
VINATORI-NEAMT, COMUNA VINATORI-NEAMT, JUDETUL NEAMT 
Indicatori tehnici: 
 

Nr. 
crt. 

Nume indicator 
 

1. 
Extindere cladire existenta cu o scara exterioara din beton armat, necesara pentru a 
doua cale de evacuare ce va respecta cerintele din Normativul P118/99. 

2.  
Recompartimentarea interioara a cladirii pentru a respecta cerintele din Normativul 
P118/99. 

3. Interventii la demisolul cladirii pentru a elimina infiltratiile de apa existente. 

4.  
Modificari/completari la instalatiile cladirii pentru a respecta cerintele din 
Normativul P118/99. 

5. Invelitoare parter in zona Centralei Termice 
 
Indicatori economici: 
 

Nr. 
crt. 

Nume indicator 
Valoare indicator 

- lei -  
1 Valoare totală a investiţiei (inclusiv TVA ) 340,852.73 
2 Valoare C+M (inclusiv  TVA) 271,528,00 

 
Compartimentul Proiecte Programe-Dezvoltare Locală,                          Serviciul Financiar-Contabil, Impotite și Taxe,         

 Inspector, Oana Maria Iftode                                                              Inspector, Ramona FLOREAN 
             Inspector de specialitate IA,  Elena COȘOFREȚ 

 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL NEAMŢ 

- PRIMAR - 
   Nr. 5196 din 20.11.2017 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  obiectivul 
de investitii “RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA, EXTINDERE SI DRENAJ GRADINITA 

EXISTENTA, GRADINITA S.A.M. CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT VINATORI-NEAMT, 
COMUNA VINATORI-NEAMT, JUDETUL NEAMT“ 

 
     În conformitate cu: 
 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 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.” 

         
GRADINITA SAM CU PROGRAM PRELUNGIT are functiunea de Gradinita si are 

regimul de inaltime D+P+2E. Cladirea are structura din cadre din beton armat, inchiderea 
este din pereti de BCA, acoperisul este tip sarpanta in patru ape, avand invelitoarea din tabla 
tip tigla. 

GRADINITA SAM CU PROGRAM PRELUNGIT nu dispune de autorizație de 
securitate la incendiu, drept urmare s-au propus următoarele lucrări, conform necesităților: 

1 - Se propune extinderea cladirii existente cu o scara exterioara necesara pentru a doua 
cale de evacuare, cale de evacuare ce va respecta cerintele din Normativul P118/99. Scara va 
fi din beton armat si se va incepe de la demisol si va fi accesata de la demisol, parter, etaj unu 
si etaj doi prin intermediul usilor propuse rezistente la foc minim 15 minute. Pentru accesare 
scara exterioara se vor realiza goluri noi pentru usi in peretii exteriori din fatada de la Est a 
cladirii studiate. 

2 – Se propune recompartimentarea interioara a cladirii pentru a respecta cerintele 
Normativului P118/99. Mai exact, se vor desfiinta pereti de la scara interioara si se vor 
propune pereti noi si usi noi astfel incat sa se respecte distantele minime obligatorii cerute in 



caz de incendiu. Se vor realiza modificari interioare la pereti si usi existente, schimbarea 
tamplariei existente cu tamplarie din metal sau tamplarie rezistenta la foc (unde este cazul). 

3 – Se va interveni la demisolul cladirii pentru a elimina infiltratiile de apa existente. 
Pentru acest lucru se vor executa lucrari de sapaturi, hidroizolare si lucrari specifice de 
drenare la latura de Sud a cladirii studiate. Se va reface trotuarul si se vor prevedea rigole 
pentru preluarea apei pluviale. 

4 – Se vor realiza modificari la instalatiile cladirii si se vor completa, astfel incat sa se 
respecte cerintele Normativului P118/99. 

5 – Se va realiza o invelitoare la parter in zona Centralei termice pentru a proteja accesul 
din exterior la centrala termica existenta de la demisol. 
 
Conform celor precizate mai sus este necesară aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții RECOMPARTIMENTARE INTERIOARA, EXTINDERE SI 
DRENAJ GRADINITA EXISTENTA, GRADINITA S.A.M. CU PROGRAM PRELUNGIT, SAT 
VINATORI-NEAMT, COMUNA VINATORI-NEAMT, JUDETUL NEAMT 
 
Indicatori tehnici: 
 

Nr. 
crt. 

Nume indicator 
 

1. 
Extindere cladire existenta cu o scara exterioara din beton armat, necesara pentru a 
doua cale de evacuare ce va respecta cerintele din Normativul P118/99. 

2.  
Recompartimentarea interioara a cladirii pentru a respecta cerintele din Normativul 
P118/99. 

3. Interventii la demisolul cladirii pentru a elimina infiltratiile de apa existente. 

4.  
Modificari/completari la instalatiile cladirii pentru a respecta cerintele din 
Normativul P118/99. 

5. Invelitoare parter in zona Centralei Termice 
 
 
Indicatori economici: 
 

Nr. 
crt. 

Nume indicator 
Valoare indicator 

- lei -  
1 Valoare totală a investiţiei (inclusiv TVA ) 340,852.73 
2 Valoare C+M (inclusiv  TVA) 271,528,00 

 
Iniţiator, 

COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ 
jr. Maria PETRARIU 

 


