ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA BICAZU ARDELEAN
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind implementarea proiectului „Modernizare sistem rutier Comuna Bicazu Ardelean,
Județul Neamț”, aprobarea Documentației tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate și
a indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiții
Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă extraordinară,
Având în vedere:
- prevederile art. 44 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 conţinutulcadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice, modificată și completată;
- Documentația tehnico – economică, faza Studiu de Fezabilitate nr. 22/2020 (cuprinde și
Devizul general), elaborată de Regio Construct Proiect SRL Iași;
Analizând referatul de aprobare nr. 6937 din 28.08.2020 al domnului Primar al Comunei
Bicazu Ardelean, Bîrsan Constantin Ioan, și raportul de specialitate comun al Compartimentului
Urbanism și Amenajarea Teritoriului și Compartimentului Contabilitate, Financiar, Taxe și
Impozite, înregistrat sub nr. 6936 din 28.08.2020, care susțin implementarea proiectului
„Modernizare sistem rutier Comuna Bicazu Ardelean, Județul Neamț”, aprobarea documentației
tehnico-economice, faza Studiu de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru acest
obiectiv de investiții, în scopul modernizării drumurilor de interes local, în regim de urgență,
motivat de faptul că accesul rapid către locuitori pentru salvare, pompieri și poliție este aproape
imposibil, pe toată perioada anului. Realizarea obiectivului oferă copiilor din zonă să poată
ajunge în condiții de siguranță de la domiciliu la unitățile de învățământ, în condițiile în care, în
prezent aceștia sunt nevoiți să străbată pe jos acest traseu. Realizarea obiectivului are rolul de a
susține tendința actuală de dezvoltare socio economică a zonei care este indispensabil legată de
îmbunătățirea drumurilor sătești, locale existente și a serviciilor de bază, pentru ca în viitor zona
locală să poată concura efectiv în atragerea de investiții, în scopul asigurării și furnizării unor
condiții de viață adecvate și a serviciilor sociale necesare comunității. În acest moment, există
oportunitatea pentru Comuna Bicazu Ardelean de a propune modernizarea a 3.591 km de
drumuri și străzi locale, situate în intravilanul comunei în cadrul proiectului pilot derulat în acord
cu Strategia Națională de Dezvoltare, finanțabil prin Compania Națională de Investiții C.N.I.
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 implementarea proiectului de investiții „Modernizare sistem
rutier Comuna Bicazu Ardelean, Județul Neamț”.
(2) Se aprobă Documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, elaborată de
Regio Construct Proiect SRL Iași, sub nr. 22/2020, conform Anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
(3) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare
sistem rutier Comuna Bicazu Ardelean, Județul Neamț”, astfel cum sunt prezentați în
Documentatia tehnică-economică care cuprinde și Devizul General și este prevăzută la alin. (2),
după cum urmează:
A. INDICATORI TEHNICI
Lungime totală traseu modernizat = 3.591 m
Realizarea unei structuri rutiere suple, pe o fundație de agregate naturale de balastieră cu
următoarea compozitie:
 Strat de fundatie din balast – 20 cm
 Strat de bază din piatra Sparta de cariera –15 cm
 Strat de legatură-binder EB22,4-leg50/70 BADPC22,4 – 6 cm
 Strat de uzura din EB16-rul 50/70 BAPC16 – 4 cm
Elemente geometrice profil transversal:
 Lățime platformă drum –3,05 …...5,00 m
 Lățime parte carosabilă – 0,375……0,50 m
 Canale din beton – 1x1,20 m
 Rigole carosabile – 0,90 m
 Rigole de acostament – 0,60 m
 Apărări maluri – Helev – 1,00- 2,00m
 Ziduri de sprijin – Helev – 0,75- 2,25m
 Parapet metalic semigreu
 Panta tansversală parte carosabila –2,50%
 Panta transversală acostamente – 4,00%
Drumuri/Străzi care fac obiectul modernizării:
Nr.
Denumire
Crt.
1
Drum Parâu Borviz
2
Strada Bisericii Tosorog
3
Drum Telec
4
Strada Nitreni
5
Strada Voideseni
6
Strada Pârâul Caprei
7
Strada Pascalinii
8
Strada Bujorului
9
Strada Florilor
10
Strada Fartaleni
11
Strada Bisericii Tepeseni
12
Drum Statie de Epurare
13
Drum Ticos

Lungime
159 m
246 m
942 m
131 m
386 m
180 m
398 m
50 m
125 m
122 m
148 m
116 m
588 m

B. INDICATORI ECONOMICI
1. Valoarea totală a investiției inclusiv TVA
2. Valoarea fără TVA
3. Valoare TVA

7.598.933,00 lei
6.396.100,00 lei
1.202.833,00 lei

(4) Pentru Proiectul de investiții „Modernizare sistem rutier Comuna Bicazu Ardelean,
Județul Neamț” se va solicita finațare în cadrul proiectului pilot derulat în acord cu Strategia
Națională de Dezvoltare, finanțabil prin Compania Națională de Investiții C.N.I.
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. 77 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.

