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PROIECT NR. 51 DIN 25.10.2016 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind implementarea proiectului 

 „Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț″ 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) 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; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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, 
luând act de: 
a) referatul de aprobare (expunerea de motive) prezentat de către primarul comunei 

Bodești, domnul BARNA MARINEL, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 5299/25.10.2016, 
prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru 
dezvoltarea colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr. 5300/25.10.2016, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Bodești, 
 
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor 

publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. ........../2016 privind  aprobarea documentației tehnico – economice aferentă 
proiectului „Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț”,  

 
Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre.  
 
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Modernizare drumuri locale în 

comuna Bodești, județul Neamț”, denumit în continuare Proiect. 
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - 
P.N.D.R. 2014 - 2020, potrivit legii. 

Art. 3. – Ajutorul financiar nerambursabil aferent Proiectului reprezintă 100% din valoarea 
cheltuielilor eligibile, rezultând o contribuție proprie a comunei de 0%. Orice cheltuială neeligibilă 
apărută în perioada de implementare a Proiectului va fi suportată de comuna Bodești, din surse 
proprii sau atrase. 

Art. 4. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 
efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 



Art. 5. - Numărul operatorilor economici/investițiilor sociale/investițiilor de interes public 
deserviți de Proiect, dupa caz, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în 
anexele 1 și 2, care sunt parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. – Se însușește necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al Proiectului ce 
solicită ajutor financiar nerambursabil din PNDR 2014 - 2020, prin FEADR, Submăsura 7.2. 
Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, având în vedere 
următoarele: 

 necesitatea realizării Proiectului rezultă din situatia precară a drumurilor întâlnită la 
nivelul comunei Bodești, devenind obligatorie modernizarea acestora în vederea 
asigurării unei infrastructuri rutiere durabile, generându-se astfel îmbunățirea condițiilor 
de trai, precum și premisele dezvoltării unei economii rurale competitive. De asemenea, 
aceasta constituie principalul element care menține decalajul accentuat dintre zona 
rurală și zona urbană din România, reprezentând o piedică în calea egalității de șanse și 
dezvoltării socio – economice a comunei. 

 oportunitatea Proiectului este generată de sursa de finanțare asigurată din  PNDR 
2014 - 2020, prin FEADR, Submăsura 7.2. Investiții în crearea și modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică; 

 potențialul economic al Proiectului este determinat de rolul multiplu al acestuia în 
sensul accesibilizării agenților economici, investițiilor sociale și de interes public, precum 
și accesibilizării altor investiții finanțate din fonduri europene. De asemenea, în 
conformitate cu prevederile anexei 8 la Ghidul Solicitantului, ″Studiul privind stabilirea 
potențialului socio-economic de dezvoltare al zonelor rurale″, comuna Bodești, deține un 
coeficient de 0,4349, coeficient ce ne indică potețialul economic mediu al comunei, 
respectiv al investiției ce va fi realizată în cadrul Proiectului.  

Art. 7. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 
calitate și de ordonator principal de credite. 

Art. 8. – Reprezentantul legal al Proiectului nominalizat pentru relația cu Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale, în derularea acestuia, este domnul BARNA MARINEL, primar al 
comunei Bodești, județul Neamț.  

Art. 9. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Bodești, domnul BARNA MARINEL.  

Art. 10. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 
Bodești, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Bodești și prefectului județului 
Neamț și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de 
internet www.bodesti.ro .  

 
_______________________________________________________________________ 

 
 

Inițiator, 
 Primar,  

Barna Marinel 

 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.bodesti.ro/
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      Anexa nr. 1 la HC.L. nr. ...../31.10.2016 

Privind detalierea numărului operatorilor economici/investițiilor sociale/investițiilor de 

interes public deserviți/deservite de Proiect 

Operatorii economici/investițiile sociale/investițiile de interes public deserviți/deservite de 

Proiect sunt detaliate după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 

Denumire operatori 

economici/investiții 

sociale/investiții de 

interes public 

Date de 

identificare 

Elemente de 

identificare 

a proiectului finanțat 

prin fonduri europene 

Rețea rutieră de 

accesibilizare 

1.  
Centrul de îngrijire și 

asistență Oslobeni 

Adresă: sat 

Oslobeni, 

comuna Bodesti 

- 

Rețea stradală (DN 

15C – Cămin 

Bătrâni - Crăcău) 

2.  

Mănăstirea Nașterea 

Maicii Domnul - 

Dumbrăvele 

Adresă: sat 

Oslobeni, 

comuna Bodesti 

- 

Rețea stradală (DN 

15C – 

Dumbrăvele) 

3.  
Cimitirul din satul 

Oslobeni 

Adresă: sat 

Oslobeni, 

comuna Bodesti 

- 

Rețea stradală (DN 

15C – 

Dumbrăvele) 

4.  
Oborul din satul 

Bodești 

Adresă: Sat 

Bodesti, comuna 

Bodesti 

- 

Rețea stradală (DN 

15C – Obor - 

Oancea) 

5.  

Școala Gimnazială din 

comuna Bodești – 

Structura Bodeștii de 

Jos 

Adresă: Sat 

Bodestii de Jos, 

comuna Bodesti 

- 

Rețea stradală 

(Școala Bodeștii de 

Jos) 

6.  

Bisrica Sf. Voievozi 

Mihail și Gavril  - 

Bodeștii de Jos 

Adresă: Sat 

Bodestii de Jos, 

comuna Bodesti 

- 

Rețea stradală 

(Biserica Bodeștii 

de Jos) 

7.  Cimitirul 

Adresă: Sat 

Bodesti, comuna 

Bodesti 

- 
Rețea stradală (DN 

15C – Cimitir) 

8.  
YOU & I TEXTILE 

COMPANY 

 Adresă: sat 

Bodesti, comuna 

Bodesti, nr. 243, 

judetul Neamt 

Proiect 1: Titlul - 

Dezvoltarea prin 

retehnologizare în 

productia de tricotaje, 

codul proiectului: SMIS 

19689. 

Proiect 2: Titlul - 

Rețea stradală (DN 

15C – Pavaloaia) 



Nr. 

Crt. 

Denumire operatori 

economici/investiții 

sociale/investiții de 

interes public 

Date de 

identificare 

Elemente de 

identificare 

a proiectului finanțat 

prin fonduri europene 

Rețea rutieră de 

accesibilizare 

Modernizarea si 

dezvoltarea capacitatii 

de productie a S.C. 

YOU&I TEXTILE 

COMPANY SRL.,  codul 

proiectului SMIS 43276. 

 

 

 
Inițiator, 
 Primar,  

Barna Marinel 
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Anexa nr. 2 la HC.L. nr. ...../31.10.2016 

 

Privind detalierea caracteristicilor tehnice ale Proiectului 

 ″Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț″ 

Caracteristicile tehnice ale Proiectului sunt detaliate după cum urmează: 

 

1. Indicatori tehnici: 

 Lungime: 4.930,00 ml; 

 Lățime parte carosabilă: 4,00 - 5,50 ml; 

 Lățime acostamente: 2x (0,25-0,75) ml; 

 Podețe cu diametrul de Ø 1000 mm: 10 podețe; 

 Podețe tubulare cu diametrul de Ø 600 mm: 14 podețe; 

 Podețe dalate de tip D2: 1 bucată; 

 Podețe casetate de tip C2: 1 bucată; 

 Se vor amenaja 7.233,000 ml de rigole din beton; 

 Se vor amenaja 2.650,000 ml de rigole de acostament; 

 Se vor amenaja 40,00 ml de rigole carosabile; 

 Se va amenaja 1 platformă de încrucișare; 

 Se va monta parapet metalic de tip ușor – 102,000 ml – drum rețea stradală (DJ 155G - 

Mihuțeni); 

 Se va realiza o protecție de gabioane de (1,00 x 1,00) ml și parapet metalic de tip ușor 

pe o lungime de 120,00 ml – drum rețea stradală (DN 15C - Păvăloaia); 

 Se prevede amenajarea a 54 de accese la propietăți; 

 Se vor amenaja parcări pentru autovehicule conform planurilor de situație pe drumurile 

Rețea stradală (DN 15C - Dumbrăvele) și Rețea stradală (Biserica Bodeștii de Jos); 

 Amenajarea tronsoanelor de drum, precum și a interesecțiilor cu drumurile laterale (în 

număr de 18, pe o lungime de 15,00 ml), cu următorul sistem rutier: 

- strat de uzură din mixtură asfaltică tip BAPC16, dimensiunea maximă a granulei de 16 

mm, în grosime de 4,00 cm;  

- strat de legatură din mixtură asfaltică tip BADPC 20, cu dimensiunea maximă a 

granulei de 20 mm, în grosime de 5,00 cm;  

- strat de fundatie superior din balast stabilizat, în grosime de 20,00 cm;  

- strat de fundație inferior din balast, în grosime de 15,00 cm;  

- strat de formă din pamant stabilizat cu lianti hidraulici în grosime de 20,00 cm.  

 

 

 

 

2. Indicatori economici: 



 Valoarea totală a investiției (INV), inclusiv TVA (mii lei): 5.322,364 mii lei inclusiv TVA, 

din care 4.770,004 mii lei cu TVA, reprezentând construcții montaj (C+M); 

 Eșalonarea investiției (INV/C+M): 

 Anul 1: 2.128,946/1.908,002 mii lei cu TVA; 

 Anul 2: 3.193,419/2.862,002 mii lei cu TVA. 

 Durata de realizare: 24 luni.. 

  

Inițiator, 
 Primar,  

Barna Marinel 
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Nr. 5299 din 25.10.2016 

 

 

Expunere de motive 

privind implementarea proiectului 
„Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț 

 

 

Primarul comunei Bodesti, 

 In temeiul prevederilor art 45 alin 6 din Legea nr. 215/2001, republicata ,cu modificarile si 

completarile ulterioare, privind administraţia publică locală, imi exprim iniţiativa de promovare a 

unui proiect de hotarire cu următorul obiect  ″Modernizare drumuri locale în comuna 

Bodești, județul Neamț″ 

,  in susţinerea căruia formulez următoarea, 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 

 Petru investitie se solicită ajutor financiar nerambursabil din PNDR 2014 - 2020, prin FEADR, 
Submăsura 7.2. Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, având în 
vedere următoarele: 
  necesitatea realizării Proiectului rezultă din situatia precară a drumurilor întâlnită la nivelul 
comunei Bodești, devenind obligatorie modernizarea acestora în vederea asigurării unei 
infrastructuri rutiere durabile, generându-se astfel îmbunățirea condițiilor de trai, precum și 
premisele dezvoltării unei economii rurale competitive. De asemenea, aceasta constituie principalul 
element care menține decalajul accentuat dintre zona rurală și zona urbană din România, 
reprezentând o piedică în calea egalității de șanse și dezvoltării socio – economice a comunei. 
 oportunitatea Proiectului este generată de sursa de finanțare asigurată din  PNDR 2014 - 
2020, prin FEADR, Submăsura 7.2. Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la 
scară mică; 
 potențialul economic al Proiectului este determinat de rolul multiplu al acestuia în sensul 
accesibilizării agenților economici, investițiilor sociale și de interes public, precum și accesibilizării 
altor investiții finanțate din fonduri europene. De asemenea, în conformitate cu prevederile anexei 
8 la Ghidul Solicitantului, ″Studiul privind stabilirea potențialului socio-economic de dezvoltare al 
zonelor rurale″, comuna Bodești, deține un coeficient de 0,4349, coeficient ce ne indică potețialul 
economic mediu al comunei, respectiv al investiției ce va fi realizată în cadrul Proiectului.  
  
 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor 
publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. ______/2016 privind  aprobarea documentației tehnico – economice aferentă. 



 Având în vedere  ca  proiectul a fost depus în luna februarie  a anului 2016  în sesiunea  de 
depunere a dosarelor pe măsura 7.2,  în care proiectul a fost eligibil, dar a primit punctajul de doar 
39 de puncte. 
 Analizând criteriile de acordare a punctajului și am constatat următoarele: 
-  se obține punctaj pentru tronsoane de drum ce pornesc din  drum județean modernizat; 
-  am identificat un drum care realizează accesul către un operator economic ce a beneficiat de  
doua investiții realizate cu fonduri europene respectiv agentul economic You & I Textile Company 
SRL  pentru care primim punctaj; 
- pentru tronsonul de drum care deservește Centrul de Îngrijire și Asistență Socială Oșlobeni vom 
primi și pentru acesta punctaj. 
- un alt tronson de drum nou introdus pornește din DJ 155G - Scoală Bodeștii de Jos si primește 
punctaj deoarece plecă dintr-un drum județean modernizat.  

 Conform celor expuse mai sus propun  implementarea proiectului „Modernizare 

drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț 

 

Primar, 

Barna Marinel  
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Nr. 5300 din 25.10.2016  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind  implementarea proiectului 

„Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț 
 

Investitia se incadreaza  in prevederile: 

 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; 
 

Investiția ” MODERNIZARE DRUMURI LOCALE ÎN COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL 

NEAMȚ” se încadrează în tipul de sprijin acordat prin Sub – Măsura 7.2 pentru 

investițiile de înființare, extindere și îmbunătățire a infrastructurii rutiere locale din 

zonele rurale. 

Proiectul de investiţie propus satisface obiectivele strategice de creşterea atractivităţii 

zonelor rurale din România, de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă şi de asigurare a accesului la 

serviciile de bază pentru comunitatea rurală 

 Pentru derularea acestui obiectiv de investiţii cu fonduri europene este necesară aprobarea 

de către Consiliul Local al comunei Bodesti a implementarii proiectului „Modernizare 

drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț. 

Proiectul de hotarare indeplineste conditiile de fond si forma pentru a fi adoptat. 

 

 

 

Consilier UAT,  

Iftode Elena 
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