
    
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BICAZU ARDELEAN 

CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind implementarea proiectului „Modernizarea și sistematizarea zonei exterioare a Primăriei 

Bicazu Ardelean și crearea de noi locuri de parcare”, aprobarea Documentației tehnico-

economice, faza Proiect Tehnic (PTh), Detalii de Execuție (DDE) și Caiete de Sarcini (CS), 

inclusiv a indicatorilor tehnico-economici pentru acest obiectiv de investiții 

 

Consiliul local al comunei Bicazu Ardelean, întrunit în şedinţă ordinară, 
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 conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, modificată și completată; 

- Documentația tehnico – economică elaborată de Regio Construct Proiect SRL Iași, 

cuprinzând Proiect Tehnic (PTh) nr. 23/2020, Detalii de Execuție (DDE), Caiete de Sarcini (CS) și 

Devizul general; 

Analizând referatul de aprobare nr. 6846 din 25.08.2020 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. 6814 din 25.08.2020, care susțin implementarea proiectului 

„Modernizarea și sistematizarea zonei exterioare a Primăriei Bicazu Ardelean și crearea de noi 

locuri de parcare”, aprobarea documentației tehnico-economice, faza Proiect Tehnic (PTh), Detalii 

de Execuție (DDE) și Caiete de Sarcini (CS), inclusiv a indicatorilor tehnico-economici pentru acest 

obiectiv de investiții, în scopul reabilitării arhitecturale și utilitare a zonei. Oportunitatea și 

necesitatea implementării proiectului de investiții, constă în utilitatea și arhitectura zonală care au 

fost depreciate în decursul lucrărilor de realizare a rețelei de canalizare a comunei și totodată 

insuficiența locurilor de parcare existente; 

Luând în considerare ordinea de zi aprobată, proiectul de hotărâre şi 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 „Modernizarea și 

sistematizarea zonei exterioare a Primăriei Bicazu Ardelean și crearea de noi locuri de parcare”. 

 (2) Se aprobă Documentația tehnico-economică, faza Proiect Tehnic (PTh), Detalii de 

Execuție (DDE) și Caiete de Sarcini (CS), elaborată de Regio Construct Proiect SRL Iași, sub  nr. 

23/2020, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(3) Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizarea 

și sistematizarea zonei exterioare a Primăriei Bicazu Ardelean și crearea de noi locuri de 

parcare”, 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 

1. Sistematizare zonă  fațadă principală primărie: 

- Realizare trotuar pietonal și montare pavele în zona din fata primăriei. Trotuarul are 

lungimea de 30,00 ml, lătimea liberă de circulatie de 1,00 ml, borduri 10 x 15  stanga + dreapta și 

lătimea totala de 1,20 m.  

- Montare de pavele pe o suprafata de 120 mp încadrata de borduri 10 x 15 cu exceptia 

laturii de intersectie cu DJ 127A 

- Amenajare cale de acces auto curte primarie  pe o lungime de 7,75 ml cu borduri 20 x 25 

stanga + dreapta si latime de 3,00 ml 

- Rigole carosabile din beton armat cu plăci din beton armat, în lungime de 53,00 ml, lătime 

0,90 m înălțime 0,95 m, ce vor fi înlocuite în zona de acces a primăriei cu un podeț corugat Dn 300 

mm în lungime de 7,50 m. Podețul va fi realizat cu fundațieș timpane din beton armat, clasa 

C30/37. Spațiul dintre trotuar/rigola carosabilă si DJ se va amenaja cu beton C30/37. 

 - Montare de bolarzi de cauciuc de înaltime 45 cm încastrați în pavele și la o distanță de 1,5 

m interax, la capete având montat indicatorul ,,Parcarea interzisă’’. 

2. Amenajare parcare autovehicole: 

  Parcarea are următoarele elemente geometrice: 

- Lungime 5,00 ml 

- Lățime loc de parcare persoane cu dizabilitati 2,50 m + spațiu de îmbarcare 1,2 m - 2 locuri 

- Lățime loc de parcare normal 2,30 m – 14 locuri 

- Lățime loc de parcare de capăt 2,60 m 

- Număr locuri de parcare normale –  15 locuri 

- Panta transversal 2,5% 

Se va realiza o rigolă din elemente prefabricate tip Scafa R.1 pe o lungime de 48 ml. Gardul 

existent se va demola și se va reface pe conturul parcării. Parcarea se va semnaliza prin 2 semne 

,,Parcare” la capete. 

B. INDICATORI ECONOMICI 

1. Valoarea totală a investiției inclusiv TVA                                          231.281,50 lei 

2. Valoarea fără TVA                                                                               193.830,00 lei 

3. Valoare TVA                                                                                           36.451,50 lei 

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

investiție actualizată pentru obiectivul de investiții „Modernizarea și sistematizarea zonei 

exterioare a Primăriei Bicazu Ardelean și crearea de noi locuri de parcare”.  

 

 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. 82 din 31.08.2020 

NOTĂ: Adoptată în ședința ordinară din 31.08.2020 cu un număr de 13 voturi “pentru”, 0 voturi 

“contra” și 0 “abțineri” din numărul total de 13 consilieri în funcție și 13 consilieri prezenți. 

 

http://www.comunabicazuardelean.ro/



