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HOTĂRÂREA 
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 

 Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul 
″Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț″ 

 
 

 Consiliul Local al comunei Bodești, judetul Neamt. 
 Avand în vedere prevederile: 

• art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
• Hotărârii Guvernului nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației 
tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții; 
• art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
• art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
• art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
• art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
• art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;  
• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 Examinând expunerea de motive nr. 5858 din 21.10.2015 a primarului comunei. 
 Văzând raportul de specialitate nr. 5859 din 21.10.2015, precum și rapoartele de avizare ale 
comisiilor de specialitate. 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru 
obiectivul ″Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț″, ce urmează a fi finanțat 
din PNDR, prin FEADR, Sub-Măsura 7.2 Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la 
scară mică, având caracteristicile tehnice prevăzute în anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 2. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților și persoanelor 
interesate și va întreprinde demersurile necesare promovării, prin intermediul Consiliului Județean 
Neamț. 
_____________________________________________________________________________ 
Nr. 51 din 26.10.2015 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru; 0 voturi contra; 3 abţineri.  
La sedintă au fost prezenti 14 consilieri din numarul de 15 consilieri in functie. 
 

Preşedinte de şedinta, 
Burduloi Eugen 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 



Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 51 din 26.10.2015 
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Privind detalierea caracteristicilor tehnice aferente Proiectului  
″Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț″ 

 
Caracteristicile tehnice ale Proiectului sunt detaliate după cum urmează: 

 
1. Indicatori tehnici: 

• Lungime: 5.159,00 ml. 
• Lățime platformă: 5,00 ml respectiv 4,50 ml. 
• Lățime parte carosabilă: 4,00 ml respectiv 3,50 ml. 
• Lățime acostamente: 2x0,50 ml. 
• Podețe cu diametrul de Ø 1000 ml: 15 podețe tubulare pentru evacuarea apelor colectate 
• Podețe tubulare cu diametrul de Ø 500 mm în număr de 16 podețe, pentru asigurarea 

continuității rigolelor în dreptul drumurilor laterale. 
• Se vor amenaja 3.560,000 ml de rigole din beton; 
• Se vor amenaja 6.599,410 ml de rigole din pământ; 
• Amenajarea interesecțiilor cu drumurile laterale pe o lungime de 15,00 ml cu următorul 

sistem rutier: 
� 20,00 cm dală de beton de ciment BcR4,5; 
� Hârtie Kraft/folie de polietilenă; 
� 2,00 cm strat de nisip; 
� 20,00 cm strat de balast; 
� 10,00 cm zestre existentă – se scarifică și se reprofilează. 

2. Indicatori economici: 
• Valoarea totală a investiției (INV), inclusiv TVA (mii lei): 5.308,893 mii lei inclusiv TVA, din 

care 4.794,642 mii lei cu TVA, reprezentând construcții montaj (C+M); 
• Eșalonarea investiției (INV/C+M): 

� Anul 1: 3.450,780/3.116,518 mii lei cu TVA -65%; 
� Anul 2: 1.858,112/1.678,125 mii lei cu TVA -35% 

• Durata de realizare: 24 luni. 
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Preşedinte de şedinta, 
Burduloi Eugen 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
 


