ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
COMUNA COSTIȘA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
NR.7 DIN 31.01.2017
Privind aprobarea realizării investiţiei – „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA
COSTISA, JUDEŢUL NEAMT”
Consiliul local al Comunei Costisa, judeţul Neamt,
Având în vedere:
- referatul de aprobare al primarului comunei Costișa, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr. 241 din 26.01.2017 ;
- raportul de specialitate;
- Prevederile HG nr. 28/2008 privind aprobarea structurii devizului
general si a metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si
lucrari de interventii.
- Prevederile art. 46 alin.3din Legea nr 273/2006 - privind finanţele publice locale.
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) litera "d" şi art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 a
administraţiei publice locale - republicată;
HOTĂRĂŞTE
Art. 1 Aprobă realizarea investiţiei „MODERNIZARE STRĂZI IN COMUNA
COSTIȘA, JUDEŢUL NEAMT” care este necesară şi oportună întrucât comuna Costisa, dispune
de o retea de drumuri alcătuite in mare parte din drumuri balastate.
Rețeaua rutieră de pe teritoriul comunei se prezintă sub forma de drumuri neamenajate la un
profil caracteristic, fară un sistem rutier stabil, în cele mai multe cazuri, pe timp nefavorabil
drumurile devin impracticabile.
Rețeaua nu dispune de un sistem ordonat de colectare și evacuare a apelor din precipitații,
fapt ce contribuie la amplificarea degradărilor platformei și a zonelor laterale, punând în pericol
permanent chiar stabilitatea construcțiilor adiacente drumurilor.
Traseele drumurilor, urmăresc în general pantele terenului natural, iar în cazul declivităților
mai accentuate (peste 8%), datorită eroziunilor provocate de ape cât și de mijloace de transport
rutiere, platforma ajunge sub cota terenului natural favorizând acumularea haotică a apelor
meteorice.

În situația existenței unor lucrări de colectare a apelor (șanțuri, podete), aceste amenajări au
ajuns într-un stadiu avansat de degradare : denivelări pronunțate, prăbușiri, discontinuități, factori
ce contribuie la instabilitatea traseului, conditii grele de exploatare chiar pe timp favorabil.
Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei „MODERNIZARE STRĂZI
IN COMUNA COSTIȘA, JUDEŢUL NEAMȚ” conform Anexei 1, care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 3 Se confirmă că lucrările de cofinantare sunt prevăzute în bugetul local pe perioada de
realizare a investiţiei.
Art. 4 Cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei se vor asigura de către Consiliul
local din venituri proprii ale bugetului local pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care
investiţia va fi dată în exploatare.
Art. 5 Investiţia prevăzută la art. 1 face parte din Strategia de Dezvoltare locală a comunei
Costisa pentru perioada 2014-2020.
Art. 6 Întreţinerea şi exploatarea drumurilor se va face în conformitate cu reglementările în
vigoare privind condiţiile de exploatare a drumurilor şi a normelor de mediu.
Art. 7 Se numeşte reprezentant legal de proiect Primarul comunei Costisa.
Art. 8 Primarul comunei şi compartimentul financiar - contabil vor lua măsurile necesare şi
vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 9 Se confirmă că lucrările prevăzute fac parte din inventarul domeniului public al
comunei.
Art. 10 Se confirmă că valorile neeligibile ale proiectelor vor fi suportate din bugetul local al
comunei.
Art. 11 Secretarul comunei Costișa va înainta și comunica prezenta hotărâre instituțiilor și
persoanelor interesate.
Președinte de ședință
SĂCĂLEANU ELENA VETA
Contrasemnează
Secretar,
Adrian Barcan
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R A P O R T DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie
„MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA COSTISA, JUDEŢUL NEAMT”
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat şi proiectul tehnic în vederea realizării obiectivului de
investiţii „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA COSTISA, JUDEŢUL NEAMT”
am constatat următoarele:
Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi a căror finanţare se asigură
integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative, potrivit
art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, aprobată cu modificările şi
completările ulterioare. Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) este de 10.526.682,00 lei.
Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează în cadrul
fiecărui domeniu specific prevazut la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare
ale programului. Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, au fost aprobate prin Ordinul MDRAP
nr.1851/2013. Conform prevederilor art.8 alin.(3) din acest Ordin, categoriile de cheltuieli aferente
obiectivelor de investiţii noi care nu se finanţează prin Program şi se finanţeaza exclusiv de către
beneficiari sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de
fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de
specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţă tehnică, consultanţă, taxe pentru
obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale,
cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru
probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.
Cheltuielile eligibile prin PNDL (conform art.8 din OMDRAP nr.1851/2013) sunt în total de
10.217.814,00 LEI cu TVA.
Cheltuielile eligibile la beneficiar (conform art.8 alin.3 din OMDRAP nr.1851/2013) sunt în total de
308.868,00 LEI cu TVA.
Concluzii: Apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de
hotărâre privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii „MODERNIZARE STRAZI IN
COMUNA COSTISA, JUDEŢUL NEAMT” ”, poate fi supus spre dezbatere şi adoptare
Consiliului LocalCostișa

Contabil Șef
GHEORGHIȚĂ ELENA

ROMÂNIA
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NR. .......... DIN
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici a obiectivului
de investitie „MODERNIZARE STRĂZI IN COMUNA COSTIȘA, JUDEŢUL NEAMȚ”.
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, stabileşte în sarcina autorităţilor
administraţiei publice locale competenţe legale privind dezvoltarea economico- socială şi de mediu
a localităţilor, realizarea lucrărilor şi luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile
angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului, a
gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetăţenilor. În conformitate cu prevederile art.36 alin.(4)
lit”d” din Legea nr.215/2001, în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea
primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în
condiţiile legii. Art.44 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, prevede că
“documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură
integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”.
Privitor la modul de finanţare al investiţei, menţionez că documentaţia tehnico-economică aferentă
obiectivului de investiţie „MODERNIZARE STRĂZI IN COMUNA COSTIȘA, JUDEŢUL
NEAMȚ” a fost înaintată şi a primit finanţare prin Programul Naţional de dezvoltare Locală care se
derulează în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.
În conformitate cu prevederile art.7 din OUG nr.28/2013, obiectivele de investiţii care pot fi
finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze unul dintre următoarele domenii pecifice:
-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare;
-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare si statii de epurare;
-realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor de invatamant preuniversitar;
-realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor sanitare din mediul rural;
-reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile
legale in vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau
drumuri publice din interiorul localitatilor;
- realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podete sau punti pietonale;
- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local;
- realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi;
- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pietelor publice, comerciale, targuri, oboare,;
- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive.
Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează în cadrul
fiecărui domeniu specific, sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare ale programului.
Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală, au fost aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 cu
modificări. Conform prevederilor art.8 alin.(3) din acest Ordin, categoriile de cheltuieli aferente
obiectivelor de investiţii noi care nu se finanţează prin Program şi se finanţeaza exclusiv de către
beneficiari sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de
fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de

specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţă tehnică, consultanţă,
taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active
necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite,
cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.
Din aceste considerente, am iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilo tehnico –
economici a obiectivului de investiţie „MODERNIZARE STRĂZI IN COMUNA COSTIȘA,
JUDEŢUL NEAMȚ”.
Faţă de cele expuse mai sus, supun spre aprobare Consiliului local prezentul proiect de hotărâre.
PRIMAR,
AUREL CIOCĂNEL

