ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea realizării investiţiei – „INFIINTARE SISTEM DE
CANALIZARE APE UZATE IN COMUNA BODESTI, JUDEŢUL NEAMȚ”
Consiliul local al Comunei Bodești, judeţul Neamț,
Având în vedere:
- expunerea de motive privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre prezentată de
către d-ul primar al Comunei Bodești;
- raportul de specialitate;
- raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultura, gospodărie comunală,
protecţia mediului şi turism;
- prevederile HG nr. 28/2008 privind aprobarea structurii devizului
general si a metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiții si lucrări
de intervenții.
- prevederile art. 46 alin.3 din Legea nr 273/2006 - privind finanţele publice locale.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) litera "d" şi art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale - republicată,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă nota de fundamentare necesitatea și oportunitatea realizării investiţiei
„INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE IN COMUNA BODESTI, JUDEŢUL NEAMȚ”,
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea includerii în Lista
obiectivelor de investiţii şi elaborarea studiului de fezabilitate.
Art. 2 Se confirmă că lucrările de cofinanțare vor fi prevăzute în bugetul local pe perioada
de realizare a investiţiei.
Art. 3 Cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei se vor asigura de către Consiliul
local din venituri proprii ale bugetului local pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care
investiţia va fi dată în exploatare.
Art. 4 Investiţia prevăzută la art. 1 face parte din Strategia de Dezvoltare locală a comunei
BODESTI pentru perioada 2014-2020.
Art. 5 Întreţinerea şi exploatarea sistemului de canalizare se va face în conformitate cu
reglementările în vigoare privind condiţiile de exploatare şi a normelor de mediu.
Art. 6 Se numeşte reprezentant legal de proiect Primarul comunei Bodești.
Art. 7 Primarul comunei şi Biroul contabilitate, financiar, impozite și taxe locale vor lua
măsurile necesare şi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 8 Se confirmă că lucrările prevăzute fac parte din inventarul domeniului public al
comunei.
Art. 9 Se confirmă că valorile neeligibile ale proiectelor vor fi suportate din bugetul local al
comunei.
Nr. 6 din 9.02.2017
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 1 abţineri.
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție.
Preşedinte de şedință,
Ilisei Manuela

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
____________________________________________________________________
Anexa la hotărârea nr. 6 din 9.02.2017
NOTA DE FUNDAMNETARE
privind necesitatea si oportunitatea realizării investiției
INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE IN COMUNA BODESTI,
JUDEŢUL NEAMȚ”
România se confruntă cu o discrepanţă majoră între mediul rural şi mediul
urban în ceea ce priveşte infrastructura socială şi fizică. Pregătirea şi menţinerea la
un nivel adecvat a infrastructurii este fundamentală pentru dezvoltarea economică,
socială şi generală echilibrată, la nivel regional.
Este nevoie de o infrastructură corespunzătoare pentru ca zonele rurale să
atragă investiţii şi să rămână competitive pentru crearea de noi întreprinderi. De
asemenea, acestea ar putea contribui la crearea unor locaţii mai atractive, a unor
locuri de muncă şi a unor condiţii de trai mai bune, în zonele rurale.
În prezent, comuna Bodesti, satul Bodesti dispune de un sistem centralizat de
alimentare cu apă potabilă.
Astfel, apele uzate se infiltrează în sol, producând infestarea pânzelor de apă
subterană şi poluarea solului, ceea ce conduce la o puternică degradare a factorilor
de mediu în zonă.
Sistemul de protecţie a mediului înconjurător este deficitar în mediul rural,
existând un risc major de poluare a apei şi de deteriorare a mediului.
Datorită acestei situaţii, s-a propus realizarea unui sistem de canalizare, şi a
unei staţii de epurare, care are ca scop tratarea apelor uzate menajere.
Populatia satelor Bodești și Bodeștii de Jos este 2167 și respectiv 1781
locuitori din care 604 persoane (scoala, dispensar, unitati comerciale).
Infiltrarea direct in sol a apelor uzate are influente nefavorabile asupra:
calităţii fizico - chimice şi bacteriologice a apelor subterane de mică adâncime şi /sau
a apei din fântânile existente,factorilor de mediu solul şi subsolul,
factorilor de mediu aer şi aşezări omeneşti - apele uzate menajere conţin materii
organice putrescibile care în timpul verii pot dezvolta substanţe volatile, urât
mirositoare ,
sănătăţii oamenilor prin dezvoltarea germenilor patogeni, a insectelor şi rozătoarelor,
purtătoare de boli.
Sistemul de protecţie a mediului înconjurător este deficitar în mediul rural,
existând un risc major de poluare a apei şi de deteriorare a mediului.
Datorită acestei situaţii, s-a propus realizarea investitiei 'Infiintare SISTEM
DE CANALIZARE APE UZATE IN COMUNA BODESTI, JUDEŢUL NEAMȚ', a
unui sistem de canalizare, şi a unei staţii de epurare, care are ca scop tratarea
apelor uzate menajere.

Scopul investitiei este urmatorul:
- asigurarea că debitele de ape distribuite prin retelele de alimentare se vor efacua
intr-o retea de canalizare menajera, urmand a fi tratate intr-os statie de epurare si in
final evacutate intr-un receptor natural (cu incadrarea efluentului statiei de epurare
in NTPA 001/2005);
- asigurarea că evacuările de ape uzate epurate în statiile de epurare si
managementul nămolului rezultat din statiile de epurare se încadrează în prevederile
reglementărilor în vigoare;
- protejarea si îmbunătătirea calitătii mediului înconjurător;
- cresterea nivelului de trai in zona rurala.
Obiectivele investitiei propuse sunt:
a) reducerea si limitarea impactului negativ asupra mediului, cauzat de
evacuările de ape uzate urbane si rurale menajere provenite din gospodării si
servicii, care rezultă de regulă din metabolismul uman si din activitătile menajere,
sau amestec de ape uzate menajere cu ape uzate industriale si/sau meteorice si de
ape uzate provenite din industrie;
b) efectuarea investitiilor noi necesare lucrărilor de canalizare, a statiilor de
epurare, modernizarea, retehnologizarea si achizitionarea instalatiilor pentru
epurarea apelor uzate urbane si rurale, care vor contribui la îmbunătătirea protectiei
mediului;
c) protejarea populatiei de efectele negative ale apelor uzate asupra sănătătii
omului si mediului prin asigurarea de retele de canalizare si statii de epurare si
asigurarea alimentării cu apă potabilă curată si sanogenă;
d) realizarea obligatiilor pe care România si le-a asumat privind epurarea
apelor uzate transpuse în legislatia natională prin Hotărârea Guvernului nr. 188/2002
pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descărcare în mediul acvatic a
apelor uzate, cu modificările si completările ulterioare.
Dezvoltarea comunei prin construirea de noi locuinţe cu un grad ridicat de
confort şi creşterea gradului de confort al locuinţelor deja existente, face necesară şi
obligatorie proiectarea şi realizarea reţelei de canalizare, pentru a nu polua mediul
cu ape uzate.
Avantajele retelei de canalizare si a statiei de epurare proiectate sunt:
- protecţia populaţiei prin eliminarea surselor de poluare;
- evitarea poluarii pânzei freatice subterane;
- crearea de noi locuri de munca.
Apa uzata menajera ce va intra în cadrul statiei de epurare va fi evacuata în
emisar (râu Cracău) , acesta avand valori ale parametrilor sub limitele admisibile
prevăzute de normativele în vigoare si anume Hotărârea nr. 352 din 21 aprilie 2005
privind modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 188/2002 pentru
aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor
uzate.
Bugetul proiectului: - Conform studiului de fezabilitate.
Surse de finanţare preconizate: - Programul Național de Dezvoltare Locală
(PNDL) și bugetul local.

Fata de cele menționate, va rugam sa avizati necesitatea si oportunitatea
derulării obiectivului de investiții “Inființare SISTEM DE CANALIZARE APE
UZATE IN COMUNA BODESTI, JUDEŢUL NEAMȚ'”.
Preşedinte de şedință,
Ilisei Manuela

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

