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HOTĂRÂREA 
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza  Studiu de fezabilitate, 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. 693 din 9.02.2018; 

b) raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei Bodești, 
înregistrat sub 694 din 9.02.2018; 

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 documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate,  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. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților și persoanelor 
interesate și va întreprinde demersurile necesare promovării, prin intermediul Consiliului Județean 
Neamț. 
_________________________________________________________________________________ 

 
 
Nr. 22 din 30.04.2018 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.  
La ședință au fost prezenți 12 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
Gioacăș Valentin-Vasile 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 22 din 30.04.2018.  

 
Privind detalierea caracteristicilor tehnice aferente Proiectului  

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

 
 

1. Indicatori tehnici: 
 
 

Lungime rigola din beton: 270,00 ml; 
Adancime rigola : 60 cm ; 
Podeţe tip PREMO Ø600 mm: 2 podeț e. 
Rigola din beton va fi alcatuita 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 
    

    
 
 
 
 

Preşedinte de şedință, 
Gioacăș Valentin-Vasile 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
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