
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii  

„ÎNFIIN ȚARE REȚEA APĂ – APĂ UZATĂ ÎN LOCALITATEA MÂN ĂSTIREA 
NEAM Ț, COMUNA VÎN ĂTORI-NEAM Ț, JUDEȚUL NEAM Ț” 

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

� Expunerea de motive a Primarului comunei Vînători-Neamț, înregistrată sub nr. 987 
din 06.03.2017; 

� Raportul de specialitate al Compartimentului Proiecte, Programe-Dezvoltare Locală, 
înregistrat sub nr. 988 /06.03.2017; 

� 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 maxim 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”  

� 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) 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. (1) 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 
„ ÎNFIINȚARE REȚEA APĂ – APĂ UZATĂ ÎN LOCALITATEA MÂN ĂSTIREA 
NEAMȚ, COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEȚUL NEAMȚ”, după cum urmează: 
 
 
 Indicatori tehnici  : 
1. Captare apă – 2 puțuri forate cu Q=1l/s, H=12 m  
2. Aducțiune   apă – 500 m țeavă PEHD - Dn 110 mm  
3. Rezervor - V = 100 mc, instalație tratare și stație de pompare 
4. Rețea de distribuție apă potabilă – 4600 m țeavă PEHD - Dn 125 mm, Dn 110 mm, 
Dn 90 mm, Dn 63 mm. 
5. Rețea de canalizare menajeră – 5200 m ȚeavĂ PVC, Dn 200 mm, Dn 250 mm, Dn 
315 mm, L = 5.200 m 
6. Stație de epurare 
7. Conducta  evacuare apă epurată, apărare mal – 150 m teava PVC, Dn 250 mm. 
8. Gabioane 



 
Indicatorii economici:  
 - Total investiție cu TVA: 5,802,733.00 lei, inclusiv TVA din care construcții-montaj 
5,570,033 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. 
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Presedinte de şedintă: 
  Consilier,  Aurica DASCALU-GAVRIL 

                                                                                         
                                                                                               Contrasemnează, 

                                                                                         Secretar, 
                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Total consilieri locali : 15                                        
   Prezenti :   13 
   Pentru  :    13 
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-                                                                                                   

 
 
 
 
 

 


