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 Nr. 63 din 19.10.2018 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar, 
Jr. Bostan Ionel 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza 
D.A.L.I. pentru  realizarea obiectivul de investiției ,,Asfaltare DRUM CORNI, sat Corni, comuna 

Bodesti, judetul Neamt " 
 

 Consiliul Local al comunei Bodești, județul Neamț. 
 Având în vedere prevederile: 
a) art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2] și art. 9 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare 
şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate 
din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
b) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
c) Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Văzând expunerea de motive a primarului comunie Bodești cu nr. 3280  din 21.06.2018  precum şi 
rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate; 
 În temeiul prevederilor art. 36 , alin. (2) lit. "b" şi lit. "c", art 115 alin. (1) , lit. "b" coroborat cu art. 45 
alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
 Art. 1. Se aproba documentatia tehnico-economica – D.A.L.I. pentru obiectivul de investitie: ,,Asfaltare 
DRUM CORNI, sat Corni, comuna Bodesti, judetul Neamt ", conform anexei care face parte integranta 
din prezenta hotarare. 
  Art. 2. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei mentionate la art.1 după cum urmeaza: 
 a) Valoarea totala a investitiei, inclusiv TVA: 320.965 lei, din care: C+M: 287.437 lei;  
 b) capacități: 
  - lungime drum: 475 m; 
  - lățime drum: 
  - parte carosabilă: 4 m; 
  - acostament consolidat: 2 x 0,50 m; 
  - lățime platformă: 5 m; 
 c) Tipul structurii rutiere: suple; 
 d) Viteza de proiectare: 25 km/h; 
 e) panta de profil transversal: 2,5% cu pantă unică; 
  f) Durata de executie a lucrarilor : 2 luni;  
 Art.  3. Se aproba asigurarea finantarii in valoare de 320.965 lei, de la bugetul local al comunei Bodești. 
 Art.  4.  Se aproba realizarea investitției ,,Asfaltare DRUM CORNI, sat Corni, comuna Bodesti, 
judetul Neamt ". 
 Art.  5.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul  comunei 
Bodești. 
 Art.  6. 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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REFERAT DE APROBARE 
 la proiectul de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I. pentru  realizarea obiectivul de investiției 
,,Asfaltare DRUM CORNI, sat Corni, comuna Bodești, județul Neamț " 

 
 
 

  
 Primarul comunei Bodești, 
 In temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, î-mi exprim 
iniţiativă de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: privind 
aprobarea  documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza 
D.A.L.I. pentru  realizarea obiectivul de investiției ,,Asfaltare DRUM CORNI, sat Corni, 
comuna Bodești, județul Neamț " , în susţinerea căruia formulez următorul 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, cu modificările si completările ulterioare, am iniţiat proiectul de hotărâre cu titlul 
de mai sus. 
 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost iniţiat în ca urmare a aprobării 
notei conceptuale, a temei de proiectare și întocmirii documentației tehnico-economice 
D.A.L.I.  
 Consiliul local Bodești prin Hotărârea nr. 32 din 31.05.2018 a aprobat  nota 
conceptuală și teme de proiectare pentru obiectivul de investiției  ,,Asfaltare DRUM 
CORNI (L=475m), sat Corni, comuna Bodești, județul Neamț. Ca urmare a celor 
precizate a fost întocmită documentația D.A.L.I. 
 Faţă de cele arătate mai sus,  propun să fiţi de acord cu adoptarea proiectului de 
hotărâre   în forma inițiată. 

 
 
 

Primar, 
Barna Marinel 
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Nr. 5087 din 19.10.2018 
       
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I. pentru  realizarea obiectivul de investiției 
,,Asfaltare DRUM CORNI, sat Corni, comuna Bodești, județul Neamț " 

  
 
Baza legală: 

• art.36 alin.(1), alin.(2), lit. „b” coroborate cu şi alin.(4) lit. “a” şi ”d” şi 
art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
• art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale; 
• H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
 Proiectul de hotărâre a fost inițiat de către Primarul comunei Bodești. 
  
 Consiliul local Bodești prin Hotărârea nr. 32 din 31.05.2018 a aprobat  nota 
conceptuală și tema de proiectare pentru obiectivul de investiției  ,,Asfaltare DRUM 
CORNI (L=475m), sat Corni, comuna Bodești, județul Neamț. Ca urmare a celor 
precizate a fost întocmită documentația D.A.L.I. 
  
 Propunem aprobarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea  documentației 
tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici faza D.A.L.I. pentru  realizarea 
obiectivul de investiției ,,Asfaltare DRUM CORNI, sat Corni, comuna Bodesti, judetul 
Neamt ". 

 
 

 
 

 
 
 

Consilier UAT, 
Iftode Elena 
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