
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAM Ţ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÎN ĂTORI NEAM Ţ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru  

„REALIZARE GRUPURI SANITARE, EXTINDERE, CONSOLIDARE  ȘI 
MONTARE PARATR ĂSNET - ȘCOALA DREHU ȚA, SAT VÎNĂTORI-NEAM Ț, 

COMUNA VÎN ĂTORI-NEAM Ț” 
 

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 Programe, prognoze și dezvoltare Locală, 
înregistrate sub nr.707/17.02.2017; 

� 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”  

� Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare “ a unor prevederi 
din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-
economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții", 
cu modificările și completările ulterioare; 

� 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.” 
 

       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 de investiții în 
continuare REALIZARE GRUPURI SANITARE, EXTINDERE, CONSOLIDARE ȘI 
MONTARE PARATRĂSNET - ȘCOALA DREHUȚA, SAT VÎNĂTORI-NEAMȚ, 
COMUNA VÎNĂTORI-NEAMȚ: 



 Indicatori tehnici  - Corp A cu etaj parțial - regim de înălțime P+1 etaj parțial, fundații 
beton, elevații beton, pereți zidărie cărămidă, planșeu beton armat și lemn, învelitoare tablă 
Ac - 294.77mp, Au - 345.24mp, Ad - 423.95 mp; Corp B - nivel de înălțime parter, fundații 
beton, zidărie cărămidă, planșeu lemn, învelitoare tablă, Ac=Ad=282.42 mp, 
Au=235.92mp) 
Indicatorii economici:  
 - Total investiție cu TVA: 553,309 lei din care construcţii-montaj 519,047 lei  
 - Executat cu TVA: 145,489 lei din care construcții montaj 125,467 lei 
 - Rest de executat cu TVA: 407,820 din care construcții-montaj 393,579 lei 
        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. 
        Art4.  Incepând cu data prezentei hotarari işi încetează aplicabilitatea orice alte 
prevederi contrare. 
       Art.5. Secretarul comunei Vînători Neamţ, judetul Neamţ va comunica autorităţilor şi 
persoanelor interesate prezenta hotarare. 

 
Nr. 4 
Din 17.02.2017 

Presedinte de şedintă: 
  Consilier,  Vasile BÎRLIBA 

                                                                                         Contrasemnează, 
                                                                                         Secretar, 

                                                                                          Alina-Iuliana FLOŞ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Total consilieri locali : 12                                        
   Prezenti :   9 
   Pentru  :    8 
   Împotriv ă:-                          
   Abtineri :-    1                                                                                               

 
 
 

 


