
PROIECT 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VÂNĂTORI-NEAMŢ 

H O T Ă R Â R E 

 

pentru aprobarea indicatorilor economici actualizați(faza PTh)  la obiectivul de 

investiții ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL „ȚINUTUL 

ZIMBRILOR” 

 

 

Consiliul local al Comunei Vânători-Neamţ, judeţul Neamţ; 

 

Având în vedere: 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Vânători-Neamţ, înregistrat sub nr. 4342 din 

10.11.2020; 

-Raportul de specialitate comun al Compartimentului Proiecte, Programe-Dezvoltare 

Locală și  al Serviciului Financiar-Contabil Impozite și Taxe din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Vânători-Neamţ, înregistrat sub nr.4342din 10.11.2020; 

-Ghidului Solicitantului, Măsura 4.3/6B –„Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul 

GAL prin proiecte integrate” din Apelul de Selectie nr.2 lansat de Asociatia Grup de Actiune 

Locala Tinutul Zimbrilor; 

-HOTĂRÂREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice; 

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ȋn temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), art. 139 alin. (3) lit. g) și al prevederilor 

art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1. Se aprobă indicatorii economici actualizați (faza PTh) la obiectivul de investiții 

ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL „ȚINUTUL ZIMBRILOR”, 

conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre. 

  

 Art.2. Primarul comunei va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei 

hotărâri prin compartimentele de specialitate.  



 Art.3. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi 

persoanelor interesate. 

 

     

Iniţiator, 

Primarul  comunei Vânători-Neamţ 

jr.Maria PETRARIU 

 

                                                                 Avizat pt. legalitate, 

                                                               Secretar general al U.A.T, 

                                                               Alina Iuliana FLOŞ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      ANEXA 1 la H.C.L nr. ___/26.11.2020 

 

indicatori economici actualizați (faza PTh) la obiectivul de investiții ÎNFIINȚARE 

CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL „ȚINUTUL ZIMBRILOR” 

 
 

Indicatori economici: 

 

 

Nr. 

crt. 
Nume indicator 

Valoare indicatori inițiali 

conform HCL nr. 

33/30.05.2019 

Valoare indicatori 

actualizați 

- lei -   - euro - - lei -   - euro - 

1. Valoare totală a investiţiei  546.468,04 114.852,47 1.053.378,11 220.233,77 

2. Valoare cheltuieli eligibile (fără TVA) 413.858,49 86.981,61 416.033,04 86.981,61 

3. 

Valoare cheltuieli neeligibile (TVA aferent 

chelt. Eligibile+cheltuieli neeligibile incl. 

TVA)  

132.609,55 27.870,86 637.345,07 

 

133.252,16 

4. Valoare eligibilă C+M (fără TVA) 393.465,86 82.695,64 395.533,25 82.695,64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 

Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 

e-mail: comunavinatorineamt@gmail.com 

 

   Nr.4342 din 10.11.2020                                                                      Aprob, 

                                                                                                                  Primar,                                   

                                                                                                              jr. Maria PETRARIU                   

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor economici actualizați  

(faza PTh) la obiectivul de investiții 

ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL „ȚINUTUL ZIMBRILOR” 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  

Ghidului Solicitantului, Măsura 4.3/6B –„Dezvoltarea infrastructurii sociale în teritoriul 

GAL prin proiecte integrate” din Apelul de Selectie nr.2lansat de Asociatia Grup de Actiune 

Locala Tinutul Zimbrilor;  

-HOTĂRÂREA nr. 907 din 29 noiembrie 2016privind etapele de elaborare şi conţinutul-

cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice; 

- art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

- art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele dinLegea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 

- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 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; 
 

 

Compartimentul Achiziții publice al UAT Vânători-Neamț, a inițiat procedura de achiziție 

directă de lucrări atât prin anunț publicitar pe site-ul www.vinatorineamt.ro cât și prin anunț 

publicitar pe www.e-licitatie.ro. Urmare a depunerii ofertelor cu valori mai mari decât cea 

estimată, respectiv 412.657,11 lei fără TVA, comisia de evaluare a concluzionat că se 

impune refacerea părții economice, implicit a devizelor financiare, de către proiectant. 

http://www.vinatorineamt.ro/
http://www.e-licitatie.ro/


Conform Memoriului tehnico-economic justificativ pentru majorarea valorilor estimative 

aferente obiectivului de investiții ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL 

„ȚINUTUL ZIMBRILOR”, elaborat de către proiectant în septembrie 2020, din perioada în 

care a fost întocmit proiectul inițial, respectiv al doilea trimestru 2019, au avut loc importante 

evenimente la nivel mondial, cu impact financiar general și în domeniul construcțiilor. 

În vederea susținerii actualizării devizului general și aducerii la zi a valorii totale de 

investiție, vă atașez Memoriul tehnico-economic justificativ pentru majorarea valorilor 

estimative aferente obiectivului de investiții ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIAL 

MULTIFUNCȚIONAL „ȚINUTUL ZIMBRILOR”, elaborat de către proiectant. 
 

 

Indicatori economici: 

 

 

Nr. 

crt. 
Nume indicator 

Valoare indicatori inițiali 

conform HCL nr. 

33/30.05.2019 

Valoare indicatori 

actualizați 

- lei -   - euro - - lei -   - euro - 

1. Valoare totală a investiţiei  546.468,04 114.852,47 1.053.378,11 220.233,77 

2. Valoare cheltuieli eligibile (fără TVA) 413.858,49 86.981,61 416.033,04 86.981,61 

3. 

Valoare cheltuieli neeligibile (TVA aferent 

chelt. Eligibile+cheltuieli neeligibile incl. 

TVA)  

132.609,55 27.870,86 637.345,07 

 

133.252,16 

4. Valoare eligibilă C+M (fără TVA) 393.465,86 82.695,64 395.533,25 82.695,64 

 

 

Comp.Proiecte-Programe, Dezvoltare Locală                 Comp. Achiziții publice 

                   inspector  principal,                                       consilier principal, 

                Oana-Maria IFTODE                 Ionela-Mihaela FILIP 

 

 

 

Serviciul Financiar-Contabil, 

inspector superior, 

Elena AVĂDANEI-ROȘU 

 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA VÂNĂTORI-NEAMŢ 

Str. Ştefan cel Mare, nr.174 

Tel.: (+04)0233/251001, Fax.(+04)0233/251001 

e-mail: comunavinatorineamt@gmail.com 

   Nr.4342 din10.11.2020 

 

REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor economici actualizați  

(faza PTh)  la obiectivul de investiții 

ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL „ȚINUTUL ZIMBRILOR” 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  

- Ghidului Solicitantului, Măsura 4.3/6B –„Dezvoltarea infrastructurii sociale în 

teritoriul GAL prin proiecte integrate” din Apelul de Selectie nr.2lansat de Asociatia 

Grup de Actiune Locala Tinutul Zimbrilor; 

- art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 

- art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele dinLegea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii; 

- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 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; 
 

Compartimentul Achiziții publice al UAT Vânători-Neamț, a inițiat procedura de achiziție 

directă de lucrări atât prin anunț publicitar pe site-ul www.vinatorineamt.ro cât și prin anunț 

publicitar pe www.e-licitatie.ro. Urmare a depunerii ofertelor cu valori mai mari decât cea 

estimată, respectiv 412.657,11 lei fără TVA, comisia de evaluare a concluzionat că se 

impune refacerea părții economice, implicit a devizelor financiare, de către proiectant. 

Conform Memoriului tehnico-economic justificativ pentru majorarea valorilor estimative 

aferente obiectivului de investiții ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIAL MULTIFUNCȚIONAL 

„ȚINUTUL ZIMBRILOR”, elaborat de către proiectant în septembrie 2020, din perioada în 

care a fost întocmit proiectul inițial, respectiv al doilea trimestru 2019, au avut loc importante 

evenimente la nivel mondial, cu impact financiar general și în domeniul construcțiilor. 

În vederea susținerii actualizării devizului general și aducerii la zi a valorii totale de 

investiție, vă atașez Memoriul tehnico-economic justificativ pentru majorarea valorilor 

http://www.vinatorineamt.ro/
http://www.e-licitatie.ro/


estimative aferente obiectivului de investiții ÎNFIINȚARE CENTRU SOCIAL 

MULTIFUNCȚIONAL „ȚINUTUL ZIMBRILOR”, elaborat de către proiectant. 
 

 

Indicatori economici: 

 

 

Nr. 

crt. 
Nume indicator 

Valoare indicatori inițiali 

conform HCL nr. 

33/30.05.2019 

Valoare indicatori 

actualizați 

- lei -   - euro - - lei -   - euro - 

1. Valoare totală a investiţiei  546.468,04 114.852,47 1.053.378,11 220.233,77 

2. Valoare cheltuieli eligibile (fără TVA) 413.858,49 86.981,61 416.033,04 86.981,61 

3. 

Valoare cheltuieli neeligibile (TVA aferent 

chelt. Eligibile+cheltuieli neeligibile incl. 

TVA)  

132.609,55 27.870,86 637.345,07 

 

133.252,16 

4. Valoare eligibilă C+M (fără TVA) 393.465,86 82.695,64 395.533,25 82.695,64 

 

 

 

Iniţiator, 

Primarul comunei VÂNĂTORI-NEAMȚ 

jr. Maria PETRARIU 
 


