
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Documentației tehnico-economice, faza Proiect Tehnic (PTh), Detalii de 

Execuție (DDE), inclusiv a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de 

investiții „Lucrări de construire a infrastructurii de prevenire a inundațiilor pe pârâul 

Zănogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamţ” 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă extraordinară, 
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; 

- Hotărârii nr. 47 din 14.08.2018 a Consiliului Local al Comunei Bicazu Ardelean privind 

implementarea proiectului „Lucrări de construire a infrastructurii de prevenire a inundațiilor pe 

pârâul Zănogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamţ”, aprobarea documentației 

tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

de investiții; 

- Contractul de finanțare nr. C1920043X210312905445 din 07.06.2019 încheiat CU AFIR 

pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire a infrastructurii de prevenire a inundațiilor 

pe pârâul Zănogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamţ”; 

- Documentația tehnico – economică, elaborată de S.C. DENDRO PROIECT SRL Bacău, 

cuprinzând Proiect Tehnic (PTh) nr. 1/IV2020, Detalii de Execuție (DDE) și Devizul general; 

- Memoriul Justificativ înregistrat la Primăria Comunei Bicazu Ardelean sub nr. 6894 din 

27.08.2020 elaborat de proiectantul S.C. DENDRO PROIECT SRL Bacău privind constatarea 

neconcordanțelor dintre Studiul de Fezabilitate ca stadiu premergător elaborării documentației 

Proiect Tehnic (PTh), Detalii de Execuție (DDE) și diferențele valorice dintre SF PTH+DDE; 

Analizând referatul de aprobare nr. 6953 din 28.08.2020 al domnului Primar al Comunei 

Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, raportul de specialitate nr. 6923 din 28.08.2020 al 

Compartimentului  Urbanism și Amenajarea Teritoriului și raportul de specialitate nr. 6908 din 

29.08.2020 al Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe și Impozite, care susțin aprobarea 

documentației tehnico-economice, faza Proiect Tehnic (PTh), Detalii de Execuție (DDE), inclusiv 

a actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectivul de investiții „Lucrări de 

construire a infrastructurii de prevenire a inundațiilor pe pârâul Zănogeni, sat Telec, comuna 

Bicazu Ardelean, județul Neamţ”; 

Luând în considerare ordinea de zi aprobată, proiectul de hotărâre și avizul comisiilor de 

specialitate ale consiliului local; 

 

În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1) și (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și alin. (14),  art. 139 

alin. (3) raportat la 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) Se aprobă, pentru obiectivul de investiții „Lucrări de construire a 

infrastructurii de prevenire a inundațiilor pe pârâul Zănogeni, sat Telec, comuna Bicazu 

Ardelean, județul Neamţ”, Documentația tehnico-economică, faza Proiect Tehnic (PTh), Detalii 

de Execuție (DDE), elaborată de S.C. DENDRO PROIECT SRL Bacău, sub  nr. 1/IV//2020, 

conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

 (2) Se aprobă Devizul General actualizat și indicatorii tehnico-economici actualizați 

pentru obiectivul de investiții investiții „Lucrări de construire a infrastructurii de prevenire a 

inundațiilor pe pârâul Zănogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamţ”, astfel cum 

sunt prezentați în Documentatia tehnică-economică este prevăzută la alin. (1), după cum urmează: 

 A. INDICATORI ECONOMICI 

 Valoarea totală a investiției inclusiv TVA                                                1.093.401,35 lei 

            Valoarea totală a investiției fără TVA                                                         919.617,92 lei 

            Valoare TVA                                                                                                   173.783,43 lei 

  

            Valoare eligibilă a investiției inclusiv TVA                                                  549.319,49 lei 

Valoare neeligibilă a investiției inclusiv TVA                                              544.081,86 lei 

 

B. INDICATORI TEHNICI 

   Lungime sistem 360 m de la vărsare, divizată datorită restricțiilor impuse de 

amplasament, în patru tronsoane principale interconectate:  

CANAL 1KBA L=88.10 m   

CANAL 2KBA L=50.87 m 

BIEFUL AVAL AL PODETULUI P3 CU LUNGIME DE 14.93 m 

CANAL 3KBA L= 81.70 m  

Sectiunea standard a canalelor 1,2,3 KBA cu dimensiunile b x h = 2,00 m x 1,5 m 

Sectiunea racordarii biefului aval al podetului P3 cu dimensiunile bxh=2,5 m x 105 m 

 Elemente specifice comune canalelor 1,2,3 KBA: 

 Sectiune transversal a radierului brxhr=2,80 m x 0,30 m 

 Sectiunea transversala a zidurilor de conducere este de forma unui trapez 

dreptunghic cu dimensiunile : (bz + az) x hz = (0,40 m + 0,25 m) x 1,50 m 

 Sectiunea canalelor se executa din beton C25/30 cu armaturi din PC 52 

 Armatura de rezistenta a radierului este din PC52 Ø8 mm dispuse  la distanta de 

100 mm numai pe zona intinsa, armatura de repartitie si solidarizare din PC52 Ø8 

mm si acoperirea de beton de 50 mm 

 Armatura de rezistenta a zidurilor de conducere ste din PC52 Ø14 mm distribuite 

pe zona intinsa a elevatiei la distanta de 125 mm si area PC52 Ø8 mm 

 Elemente specific amenajarii biefului aval de al podetului P3: 

 Lungime 14,93 m 

 Sectiune transversal a radierului br x hr = 3,30 m x 0,40 m 

 Sectiunea transversal ziduri  de conducere  az = bz = 0,30 m 

 Zidurile si radierul se realizeaza din beton C25/30 armat cu PC52  

 Radierul se aseaza pe un strat de egalizare din balast compactat in grosime de 15 

cm 

 Acoperirea de beton 50 mm 

(3) Prevederile art. 7 din Hotărârea nr. 47 din 21.08.2020 a Consiliului Local al Comunei 

Bicazu Ardelean privind implementarea proiectului „Lucrări de construire a infrastructurii de 

prevenire a inundațiilor pe pârâul Zănogeni, sat Telec, comuna Bicazu Ardelean, județul Neamţ”, 

aprobarea documentației tehnico-economice - faza Studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-



economici ai obiectivului de investiții, se actualizează în mod corespunzător indicatorilor tehnico 

economici prevăzuți la alin. (2) din prezentul articol; 

(4) Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Bicazu Ardelean a costurilor 

suplimentare generate de actualizarea devizului general în sumă de 82.424,02 lei, inclusiv TVA, 

reprezentând cheltuieli neeligibile.  

 Art. 2 – Secretarul General al 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 Greuruș Gheorghe 

 

 

 

                                                                                                     Avizat pentru legalitate, 

Secretar General, Jolteag Gicuța  

 

 

 

 

 

Nr. 76 din 29.08.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința extraordinară din 29.08.2020 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/



