
 
    

ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ  

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL  
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic, DTAC şi 

Documentații pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, verificate 

la specialitatea IS, a valorii de investiţie, a devizului general și a indicatorilor tehnico - 

economici pentru proiectul de investiții „Racorduri rețele de distribuție apă potabilă și 

branșamente individuale aferente străzilor Piciorul Telec, Drum Telec, Drumul Bisericii 

Telec, Telec peste Jidan, în comuna Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ” 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț, întrunit în şedinţă 

ordinară; 

Având în vedere prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, modificată și completată, Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii, republicată, modificată și completată, Legii nr. 10/1995 privind calitatea 

în construcții, republicată, modificată și completată, și ale 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, modificată și completată; 

Luând în considerare documentaţia tehnică nr. 1901/2020, întocmită de proiectantul 

S.C GECO PROIECT SRL Piatra Neamţ şi predată beneficiarului COMUNA BICAZU 

ARDELEAN, conform procesului verbal de predare-primire nr. 116/3643/13.04.2020; 

          Analizând raportul de aprobare al primarului comunei Bicazu Ardelean nr. 3666 din 

14.04.2020, raportul de specialitate nr. 3662 din 14.04.2020 al contabilului, Moldovan Aurelia 

Lenuţa din cadrul Compartimentului Contabilitate, Financiar, Impozite şi Taxe, precum şi 

raportul de specialitate al consilierului, Florea Gabriel, din cadrul Compartimentului Urbanism şi 

Amenajarea Teritoriului, care susţin aprobarea documentatiei tehnico economice faza Proiect 

Tehnic, DTAC şi Documentații pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, 

verificate la specialitatea IS, a valorii de investiţie, a devizului general și a indicatorilor tehnico - 

economici pentru proiectul de investiții „Racorduri rețele de distribuție apă potabilă și 

branșamente individuale aferente străzilor Piciorul Telec, Drum Telec, Drumul Bisericii Telec, 

Telec peste Jidan, în comuna Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ”, cu menţiunea că proiectul este 

finanţat de la bugetul local;  

Având în vedere ordinea de zi suplimentată și aprobată astfel cum a fost suplimentată, 

proiectul de hotărâre, precum și avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local; 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d), ale art. 139 alin. (3) și 

art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 

Codul administrativ; 

HOTĂRĂȘTE: 

Art. 1 – (1) Pentru obiectivul de investiții „Racorduri rețele de distribuție apă 

potabilă și branșamente individuale aferente străzilor Piciorul Telec, Drum Telec, Drumul 

Bisericii Telec, Telec peste Jidan, în comuna Bicazu Ardelean, judeţul Neamţ”, se aprobă 

documentația tehnico-economică nr. 1901/2020, faza Proiect Tehnic, DTAC şi Documentații 

pentru obținerea avizelor solicitate prin certificatul de urbanism, verificate la specialitatea IS, 

realizată de proiectantul  S.C GECO PROIECT SRL Piatra Neamţ, conform procesului verbal 

de predare-primire nr. 116/3643/13.04.2020. 



(2) Documentaţia tehnico-economică prevăzută la alin. (1) constituie Anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre.  

(3) Pentru obiectivul de investitii prevăzut la alin. (1) al prezentului articol se aprobă 

valoarea de investiție, conform Devizului General, care constituie Anexa nr. 2 la prezenta 

hotărâre. 

(4) Se aprobă indicatorii economici, după cum urmează: 
                     Valoarea totală (INV) inclusiv TVA, de la bugetul local,   
                     din care  
                    Valoare fără TVA 
                    Valoare TVA 

            375.683,26 lei 
 
            315.953,10 lei 
              59.730,16 lei 

                   Valoarea totală construcții-montaj (C+M) inclusiv TVA 
                   Valoare C+M fără TVA  
                   Valoare TVA  

             314.126,75 lei 
             263.972,06 lei 
               50.154,69 lei 

  
(5) Se aprobă indicatorii tehnici, conform documentației tehnico-economice nr. 

1901/2020, faza Proiect Tehnic, DTAC şi Documentații pentru obținerea avizelor solicitate prin 

certificatul de urbanism, verificate la specialitatea IS, realizată de proiectantul  S.C GECO 

PROIECT SRL Piatra Neamţ, predate conform procesului verbal de predare-primire nr. 

116/3643/13.04.2020, după cum urmează: 

1. Retelele de apa vor deservi un număr de 105 persoane (cca 35 bransamente ce vor 

deserve fiecare cate 3 locuitori); 

2. Conducta de alimentare va fi echipata si cu hidranti exterior de incendiu Dn 80 montati 

suprateran. 

3. Debite caracteristice (conform SR 1343/1-05 pct.2.2 si 2.3): 

4. Debit mediu zilnic Qzi med=12.60 mc/zi 

5. Debit zilnic maxim Qzi max=14,49 mc/zi 

6. Debit orar maxim Qomax=1,69mc/h 

7. Cerinta de apa medie : Qs zi med =14.13mc/zi 

8. Cerinta de apa  zilnic maxim: Qs zi max =16.25mc/zi 

9. Cerinta de apa orar maxim : Qs o max =1,89mc/h 

10. Reteaua de alimentare cu apa se va realiza din conducta PEHD 110X4,2, pn6 in 

lungime de 922 ml 

11. Subtraversarea DJ 127A se va realiza prin foraj orizontal dirijat, iar conducta se va 

monta in tub de protective Dn 165 pe toata lungimea subtraversarii 

12. Subtraversarea paraului Jidanului in lungime de 23ml se va proteja cu tuburi de 

protective din conducta Dn 165 

13. Pe traseele conductelor se vor realiza 5 camine de vane sic amine de golire din beton 

monolit cu sectiune dreptunghiulara acoperite cu capace din fonta  carosabil tip II A STAS 

2308 

14. In caminele de distributie se vor instala instalatiile hidraulice necesare functionarii si 

armaturile cu actionare manuala –robinete sertar pana corp plat din fonta Pn 10, piese de trecere 

etanse, racorduri drepte cu flansa, teuri, etc. 

15. Hidrantii de incendiu vor avea Dn 80  si presiunea minima 0,7 bari, maxima 16 bar , se 

vor monta suprateran cu cot cu picior si cutie de protective in numar de 4 buc.  

16. Conductele de record a hidrantilor exterior la distributie proiectata se vor realiza din 

teava PEHD 90X3,5, Pn 6 in lungime totala de 20 ml. 

 

 (6) Pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi și drumuri de interes local din 

intravilanul comunei Bicazu Ardelean, județul Neamț”, valoarea finanţării de la bugetul local 

este în sumă de 375.683,26 lei. 

 

 



Art. 2 – Se împuternicește d-nul Primar al comunei Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin 

Ioan, după parcurgerea procedurii de achiziţie să semneze contractul de lucrări, în condițiile 

prezentei hotărâri. 

Art. 3 – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

Comunei Bicazu Ardelean, județului Neamț.  

 Art. 4 – Secretarul Comunei Bicazu Ardelean va asigura comunicarea prezentei 

hotărâri, compartimentelor interesate, primarului comunei Bicazu Ardelean și Instituției 

Prefectului  Județului Neamț, în vederea exercitării controlului de legalitate, și va asigura 

aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri prin afișare la sediul Primăriei și prin 

publicare pe site-ul www.comunabicazuardelean.ro. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Țepeș Piser Gheorghe 

 

 

                                                                                                 Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța 

 

 

 

Nr. 30 din 14.04.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 14.04.2020 cu un număr de 12 voturi “pentru”, 0 

voturi “contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 12 consilieri 

prezenți. 

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



