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P R O I E C T nr. 24 din 3.05.2019 

 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind reactualizarea documentației tehnico-economice, faza 
 Studiu de fezabilitate și implementarea proiectului  pentru obiectivul ″Modernizare drumuri 

locale în comuna Bodești, județul Neamț ″  
 
 

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

• art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației 
tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții; 

• 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; 
• art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 

• art. 10 alin. (6)  Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

 Examinând expunerea de motive nr. 2542/2019 a primarului comunei. 
 Văzând raportul de specialitate nr. 2543/2019, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate. 
 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  reactualizarea documentației tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, 
pentru obiectivul ″Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț″, având caracteristicile 
tehnice prevăzute în anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. 
 Art. 2. Se aprobă implementarea proiectului „Modernizare drumuri locale în comuna 
Bodești, județul Neamț”, denumit în continuare Proiect ce urmează a fi finanțat din Fondul de 
Dezvoltare și Investiții, în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind 
instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene și a Ordinului nr. 2.023 din 12 aprilie 2019 
a Ministerul Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1 - 10 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 
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publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea 
unor termene. 
 Art. 3. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investiției, în cazul obținerii finanțării prin Fondul de Dezvoltare și Investiții, potrivit legii. 
 Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Bodești.  
 Art. 5. - 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 .  
__________________________________________________________________________________ 

  
 

Initiator, 
Primar, 

Barna Marinel 
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JUDETUL NEAMT 
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_____________________________________________________________________________ 
 

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ............/___05.2019 
 

Privind detalierea caracteristicilor tehnice aferente 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 Ø600 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: 7.429.046,72 lei inclusiv TVA, din care 6.774.931,77 lei cu TVA, 
reprezentând construcții montaj (C+M); 

• Durata de realizare: 24 luni. 

Initiator, 
Primar, 

Barna Marinel 
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Nr. 2542 din 3.05.2019 

Expunere de motive 
privind reactualizarea documentației tehnico-economice, faza 

 Studiu de fezabilitate și implementarea proiectului  pentru obiectivul ″Modernizare drumuri 
locale în comuna Bodești, județul Neamț ″ 

 
Primarul comunei Bodești, 

 In temeiul prevederilor art. 45 alin 6 din Legea nr. 215/2001, republicata ,cu modificarile si 
completările ulterioare, privind administraţia publică locală, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui 
proiect de hotărâre cu următorul obiect ″Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul 
Neamț″ 

,  in susţinerea căruia formulez următoarea, 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 Având in vedere  modificările  legislative intervenite este necesar reactualizarea documentațiilor 
tehnico-economice; 
 Văzând  deschiderea  sesiunii de depunere a proiectului pentru Fondul de Dezvoltare și Investiții, 
în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene și a Ordinului nr. 2.023 din 12 aprilie 2019 a Ministerul Finanţelor 
Publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1 - 10 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 
fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. 
 Întrucât proiectul ″Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț″ a fost 
depus pentru finanțare prin programul PNDL  și în urma evaluării a fost eligibil și nu a primit finanțare 
propun depunerea acestuia pentru finanțare prin Fondul de Dezvoltare și Investiții 

 Prin proiectul ″Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț″   se 
propune reabilitarea a 8 tronsoane de drum, însumând 4,930 km, cu următoarele lungimi: 

1. Rețea stradală (DN 15C – Cămin Bătrâni - Crăcău) – 330 ml; 
2. Rețea stradală (DN 15C – Dumbrăvele) – 1350 ml; 
3. Rețea stradală (DN 15C – Obor - Oancea) – 615 ml; 
4. Rețea stradală (Școala Bodeștii de Jos) – 250 ml; 
5. Rețea stradală (DJ 155G – Mihuțeni) – 1780 ml; 
6. Rețea stradală (Biserica Bodeștii de Jos) – 290 ml; 
7. Rețea stradală (DN 15C – Cimitir) – 165 ml; 
8. Rețea stradală (DN 15C – Pavaloaia) – 150 ml. 

 Conform Inventarului Domeniului Public al Comunei Bodești, lungimea totală a drumurilor de la 
nivelul comunei este de 31,630 km. 
 Propun  reactualizarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate,  
și implementarea proiectului  pentru obiectivul ″Modernizare drumuri locale în comuna 
Bodești, județul Neamț″.  

 
Primar, 

Marinel Barna 
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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
PRIMĂRIA 

Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
Nr. 2543 din 3.05.2019  

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind reactualizarea documentației tehnico-economice, faza 
Studiu de fezabilitate și implementarea proiectului  pentru obiectivul ″Modernizare drumuri 

locale în comuna Bodești, județul Neamț ″ 
  
 Având in vedere  modificările  legislative intervenite este necesar reactualizarea documentațiilor 
tehnico-economice; 
 Văzând  deschiderea  sesiunii de depunere a proiectului pentru Fondul de Dezvoltare și Investiții, 
în baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene și a Ordinului nr. 2.023 din 12 aprilie 2019 a Ministerul Finanţelor 
Publice pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a art. 1 - 10 din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri 
fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene. 
 Întrucât proiectul ″Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț″ a fost 
depus pentru finanțare prin programul PNDL  și în urma evaluării a fost eligibil și nu a primit finanțare 
propun depunerea acestuia pentru finanțare prin Fondul de Dezvoltare și Investiții 

 Prin proiectul ″Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț″   se 
propune reabilitarea a 8 tronsoane de drum, însumând 4,930 km, cu următoarele lungimi: 

9. Rețea stradală (DN 15C – Cămin Bătrâni - Crăcău) – 330 ml; 
10. Rețea stradală (DN 15C – Dumbrăvele) – 1350 ml; 
11. Rețea stradală (DN 15C – Obor - Oancea) – 615 ml; 
12. Rețea stradală (Școala Bodeștii de Jos) – 250 ml; 
13. Rețea stradală (DJ 155G – Mihuțeni) – 1780 ml; 
14. Rețea stradală (Biserica Bodeștii de Jos) – 290 ml; 
15. Rețea stradală (DN 15C – Cimitir) – 165 ml; 
16. Rețea stradală (DN 15C – Pavaloaia) – 150 ml. 

Investitia se incadreaza  in prevederile: 
• art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
• Hotărârii Guvernului nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației 

tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și metodologiei de elaborare a devizului 
general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții; 

• 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; 
• art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor 

măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene; 
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• art. 10 alin. (6)  Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

Astfel 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 este necesară aprobarea de către 
Consiliul Local al comunei Bodești a   reactualizării documentației tehnico-economice, faza 
 Studiu de fezabilitate și implementarea proiectului pentru obiectivul ″Modernizare drumuri 
locale în comuna Bodești, județul Neamț″ 

Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de fond si forma pentru a fi adoptat. 
 
 
 
 
 

Șef birou, 
Pașcu Mioara 

Consilier UAT,  
Iftode Elena 

 
 


	HOTĂRÂREA

