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H O T A R A R E 
privind aprobarea obiectivului de investitie  „Supraînaltare drum local in 

localitatea Oslobeni, comuna Bodesti” 
 

Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt ; 
Analizand expunerea de motive nr. 4541 din 14.08.2015  a Primarului comunei 

Bodesti; 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere 
prevederile: 

a) art.36 alin.(1), alin.(2), lit. „b” coroborate cu şi alin.(4) lit. “a” şi ”d” şi art.115 
alin.(1) lit.”b”din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

b) art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale; 
Luând act de : 
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Bodesti, înregistrat sub nr. 4542 din 14.08.2015; 
c)rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local; 

 
HOTARASTE : 

 
Art.1. Se aproba realizarea obiectivului de investitie  „Supraînaltare drum local in 

localitatea Oslobeni, comuna Bodesti” conform indicatorilor tehnico-economici si ai 
documentatiei tehnico –economice anexa la prezenta hotarare. 

Art.2. Documentatia tehnico-economica anexă si anexa privind indicatorii tehnico-
economici  ale acestuia fac parte integranta din prezenta hotarare.  

Art.3.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredintează Primarul comunei Bodesti prin 
Serviciul contabilitate impozite si taxe locale si Compartimentul  urbanism si amenajarea 
teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 

Art.4. Secretarul comunei Bodesti va inainta si va comunica prezenta hotarare 
autoritatilor si partilor interesate  in termenul prevazut de lege. 

 
 
Nr. 41 din 27.08.2015 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 2 abţineri.  
La sedinta au fost prezenti 14 consilieri din numarul de 15 consilieri in functie. 
 
 
 

Preşedinte de şedinta, 
Budiș Constantin 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 
 

 
 
 



 
  

Anexa  
la  hotararea nr. 41 din 27.08.2015 privind 

aprobarea obiectivului de investitie  „Supraînaltare 
drum local in localitatea Oslobeni, comuna Bodesti” 

 
 

 
 

„Supraînaltare drum local in localitatea Oslobeni, comuna Bodesti” 

 
 
 
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei 
    
 
    1. Valoarea totală a investiţiei (fără TVA):       78,254 mii lei  /  17,757 mii euro. 
                                      ( 1 euro = 4,4070 lei – curs BNR din data de 1.08.2015), 
       din care: 
       - construcţii-montaj (C+M) (fără TVA):    62,827 mii lei  /14,257 mii euro. 
        
       Valoarea totală a investiţiei (cu TVA):       97,013 mii lei/ 21,969  mii euro 
 
       din care: 
       - construcţii-montaj (C+M) (cu TVA):         77,905 mii lei/ 17,678 mii euro 
 
 
    2. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 
 

-  lungime drum  - 296,50 m 
-  latime medie  - 5 m  
 - suprafata construita -  1482, 5 m.p.  

 
    3. Alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz. 

 INALTIMEA MAXIMA 125 CM 
 

    Avize şi acorduri de principiu: 
 
1. Avizul beneficiarului de investiţie privind necesitatea şi oportunitatea investiţiei; 
2. Certificatul de urbanism; 
3. Aviz de gospodărire a apelor; 
4. Aviz al Agenţiei de Protecţie a Mediului Neamţ. 
5.  Aviz ISU Neamt; 
6. Studiu Geotehnic. 

 
 
 
 

Preşedinte de şedinta, 
Budiș Constantin 

 
 
 
 


