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Vizat pentru legalitate, 
Secretar, 

Jr. Bostan Ionel 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea proiectului tehnic de execuție, pentru realizarea obiectivului 
'Amenajare rigola pentru  preluarea apelor pluviale pe lungimea drumului de exploatare 

DE' 
 

 Consiliul Local al comunei Bodești, județul Neamț. 
 Având în vedere prevederile: 

a) art.36 alin.(1), alin. (2) lit.”b”, “c” şi “d” coroborate cu cele ale alin (4) lit.”d”, ale alin.(5) 
lit.”c” şi ale alin.(6) lit.”a” punctele 9 şi 13 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b)  art. 41-42, art. 44(1) şi (4) şi art.45 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

c) Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din 
fonduri publice; 
Luând act de : 

a) expunerea de motive al primarului comunei Bodești, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub 
nr. 2812 din 25.05.2018; 

b) raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Bodești, 
înregistrat sub 2813 din 25.05.2018; 

c)  Comisiei de specialitate nr. 2 a Consiliului Local; 
 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 proiectul tehnic de execuție,  pentru realizarea obiectivul 'Amenajare rigola 
pentru  preluarea apelor pluviale pe lungimea drumului de exploatare DE' ce se va finanța din 
bugetul local, având caracteristicile tehnice  și economice prevăzute în anexa 1, parte integrantă a 
prezentei hotărâri.  

 Art.  2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul  
comunei Bodești. 
 Art. 3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților și persoanelor 
interesate și va întreprinde demersurile necesare promovării, prin intermediul Consiliului Județean 
Neamț. 
_________________________________________________________________________________ 

 
Inițiator, 
Primar, 

Ec. Marinel Barna 
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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr______ din  ______2018  

 
Privind detalierea caracteristicilor tehnice rezultate din Proiectul tehnic de 
execuție  aferente Proiectului  'Amenajare rigola pentru  preluarea apelor 

pluviale pe lungimea drumului de exploatare DE' 
 

 
1. Indicatori tehnici: 

 
 

Lungime rigola din beton: 270,00 ml; 
Adâncime rigola : 60 cm ; 
Podeţe tip PREMO Ø600 mm: 2 podeț e. 
Rigola din beton va fi alcătuita din 10 cm strat de beton C30/37 asternut pe un strat 
de nisip cu grosimea de 5 cm. 
Panta de curgere este variabila intre 3.36 – 6.51 %. 
La drumul lateral se vor amenaja 20.00 ml de rigola din beton 
 
 
2. Indicatori economici: 
 
 

 Valoare totala 
(faraTVA) 

TVA 
Valoare (inclusiv 

TVA) 
Lei Lei Lei 

TOTAL 
GENERAL 

85.166 16.034 101.200 

Din care C+M 70.392 13.374 83.766 
    

 
 
  

 
 
 
 
 
 

PRIMAR,  
BARNA MARINEL 
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Nr. 2812 din 25.05.2018 

 
 

Expunerea de motive 
 la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție, pentru 

realizarea obiectivului 'Amenajare rigola pentru  preluarea apelor pluviale pe lungimea 
drumului de exploatare DE' 

 
 
 

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 de investitie:  'Amenajare rigola pentru  preluarea apelor 
pluviale pe lungimea drumului de exploatare DE', sat Bodesti, comuna Bodesti, judetul Neamt, in 
susţinerea căruia formulez următoarele: 
 - proiectele de perspectivă ale comunei prevăd în special modernizarea infrastructurii (apă, 
canalizare, drumuri), sprijinirea activităților economice, comerciale și turistice, ameliorarea condițiilor 
igienico- sanitare ale locuitorilor, ameliorarea calității mediului și diminuarea resurselor de poluare, 
având ca obiectiv asigurarea unui nivel ridicat de urbanism al întregii comune. 
 Având în vedere cererile  cetățenilor comunei Bodești  din zonă, unde  din punct de vedere al 
scurgerii apelor pluviale mai ales în perioadele cu precipitații abundente au fost probleme, prin 
realizarea investiției :  Amenajare rigola pentru  preluarea apelor pluviale pe lungimea 
drumului de exploatare DE, se urmareste evacuarea apelor pluviale prin construirea de șanț( 
rtigola)  betonata și podețe. Santurile betonate vor prelua apele pluviale de la DE - drum exploatare 
– Ceuca , intersecția cu DN 15 C și vor fi preluate de rigole existente betonate la DJ 155G – drum 
judetean , cu emisar raul Cracau. Pentru evitarea colmatării santurilor în dreptul acceselor riverane 
drumurilor, se vor amenaja podețe. Beneficiarii finali ai proiectului sunt locuitorii din întreaga zonă, 
prin efectele  indirecte pe care acest proiect le va avea asupra zonei. Luând în considerare 
necesitățile Comunei Bodești, traseul existent, condițiile de mediu-traseu, traficul actual si de 
perspectivă se impune realizarea unui canal care să asigure o colectare corespunzătoare a apelor 
pluviale. 
 Din aceste considerente, am iniţiat proiectul de hotărâre  privind aprobarea proiectului tehnic 
de execuție, pentru realizarea obiectivului 'Amenajare rigola pentru  preluarea apelor pluviale pe 
lungimea drumului de exploatare DE'. 
 Faţă de cele expuse mai sus, supun spre aprobare Consiliului local prezentul proiect de 
hotărâre.  
 
 
 
 

Primar, 
Barna Marinel 
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 NR. 2813 din 25.05.2018 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție, pentru 

realizarea obiectivului 'Amenajare rigola pentru  preluarea apelor pluviale pe lungimea 
drumului de exploatare DE' 

 
 

 Văzând Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată care stabileşte în sarcina 
autorităţilor administraţiei publice locale competenţe legale privind dezvoltarea economico-socială şi 
de mediu a localităţilor, realizarea lucrărilor şi luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile 
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului, a 
gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetăţenilor. 
  În conformitate cu prevederile art.36 alin.(4) lit ”d” din Legea nr.215/2001, în exercitarea 
atribuţiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice 
pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii. Art.44 din Legea nr.273/2006, privind 
finanţele publice locale, prevede că “documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii 
noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către 
autorităţile deliberative”. 
  Urmarea a prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 
continutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii 
finantate din fonduri publice; 
 Prin construirea obiectivului propus se urmareste:  Amenajare rigola pentru  preluarea 
apelor pluviale pe lungimea drumului de exploatare DE, se urmareste evacuarea apelor 
pluviale prin construirea de șanț( rtigola)  betonata și podețe. Santurile betonate vor prelua apele 
pluviale de la DE - drum exploatare – Ceuca , intersecția cu DN 15 C și vor fi preluate de rigole 
existente betonate la DJ 155G – drum judetean , cu emisar raul Cracau. Pentru evitarea colmatării 
santurilor în dreptul acceselor riverane drumurilor, se vor amenaja podețe. Beneficiarii finali ai 
proiectului sunt locuitorii din întreaga zonă, prin efectele  indirecte pe care acest proiect le va avea 
asupra zonei. Luând în considerare necesitățile Comunei Bodești, traseul existent, condițiile de 
mediu-traseu, traficul actual si de perspectivă se impune realizarea unui canal care să asigure o 
colectare corespunzătoare a apelor pluviale. 
 Concluzii: Apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât 
proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuție, pentru realizarea 
obiectivului 'Amenajare rigola pentru  preluarea apelor pluviale pe lungimea drumului 
de exploatare DE' să fie aprobat. 

 
 
 

Consilier, 
Iftode Elena  


	HOTĂRÂREA

