
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AI'COMUNEI $TEFAN CEL MARE

privitrd aprobarea realizarii proiectului de investi{ie

"Modernizare drumuri de interes local in Comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt"

Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare, judeful Neamt;
AvAnd in vedere:

. Expunerea de motive ff. 632/09.01.2017, a primarului comunei, domnul Ouatu Sorin;

. Prevederile art.45 si 46 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificdrile gi

completirile ulterioare;
o Prevederile HG nr. 2812008 privind aprobarea structurii devizului general si a metodologiei privind

elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
. Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,
. in conformitatecu prevederile articolului 36 aliniatul (2) literele ,,b" si ,,d", aliniatul (4) lit. ,,a" si ,,d"

aliniatul(6) lit. ,,a" pct. 13, toate din Lege a nr.215/2001, republicata, privind administratia publica locala;
in temeiul art.45 alin (l) din Legea nr.21512001 privind Administratia Publica Locala, republicata,

privind administratia publica locala,

IIOTARASTE

Art.l. Se aprobi realizarea investiliei cu denumirea ,,Modernizare drumuri comunale qi sitegti in
comuna $tefan cel Mare, judeful Neamf", investitie necesar[ gi oportuna intrucat comuna $tefan cel Mare,
dispune de o retea de drumuri alcetuite in mare parte din drumuri de pamant.

Art.2 Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei ,,Modernizare drumuri comunale gi siteqti
in comuna $tefan cel Mare, judeful Neamf", conform Anexei care face parte integrantii din prezenta
hotirire.

Art.3 Se confirmd cd numdrul de locuitori din comuna $tefan cel Mare este de 3024 locuitori.
Art.4. Consiliul Local al com. $tefan cel Mare, jud. Neam!, desemneazd responsabil legal de proiect pe

domnul Ouatu Sorin, Primar al Comunei $tefan cel Mare, judelul Neam1.

Art.s. Se confirmi ci proiectul se incadreaza in Planul de Urbanism General al comunei;
Art.6. Se confirmi cI investitia este in corelare cu Strategia de dezvoltare local5 aprobati, perioada 2014-

2020, corespunzatoare domeniului de investilie;
Art.7. lnvestilia este prevSzutii in bugetul local al Comunei $tefan cel Mare, jud. Neam1, pentru perioada

de realizare a acesteia;
Art.8. Se confirmd cI sectoarele de drum aferente investitiei fac parte din domeniul public al comunei

$tefan cel Mare, judelul Neam1.

Art,9 Se confirmd cd valorile neeligibile ale proiectului vor fi suportate din bugetul local al comunei.
Art.10. Consitiul local al com. $tefan cel Mare,jud. Neamt, igi ia angajagamentul cd va asigura mentenanla

investitiei gi cd va suporta cheltuielile de intretinere qi / sau reparare a acesteia pe o perioada de minimum 5

ani de la data efectuarii ultimei pldgi;
Art,ll. Primarul com. $tefan cel Mare, jud. Neaml, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotErAri.
Art.12. Secretarul comunei va face public prevederile prezentei hotiiriri gi o va comunica persoanelor gi

instituliilor interesate.
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AnexS la HCL nr.52017

PRINCIPALII INDICATORI

TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

<MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE SI SATESTI IN COMUNA
STEFAN CEL MARE, JUDETUL NEAMT>

Comuna Stefan cel Mare, dispune de o retea de drumuri, care au o lapime de cca.
5,00 - 12,00 metri intre limitele proprietdlilor.

Releaua rutierd de pe teritoriul comunei se prezinti sub forma de drumuri
neamenaj ate la un profil caracteristic, fard un sistem rutier stabil, in cele mai multe
cazui, pe timp nefavorabil pe drumuri se circula greu.

Re{eaua nu dispune de un sistem ordonat de colectare qi evacuare a apelor din
precipitalii, fapt ce contribuie la amplificarea degraddrilor platformei qi a zonelor
laterale, pundnd in pericol permanent chiar stabilitatea construc{iilor adiacente
drumurilor.

Traseele drumurilor, urmdresc in general pantele terenului natural, iar in caanl
declivitSlilor mai accentuate (peste 8%), datoriti eroziunilor provocate de ape cdt qi
de mijloace de transport rutiere, platforma ajunge sub cota terenului natural favorizind
acumularea haoticd a apelor meteorice.
in situalia existenlei unor lucrdri de colectare a apelor (ganfuri, podete), aceste

amenaj6ri au ajuns intr-un stadiu avansat de degradare : denivel5ri pronunlate,
prdbugiri, discontinuitili, factori ce contribuie la instabilitatea traseului, conditii grele
de exploatare chiar pe timp favorabil.

Se propune modernizarea unor drumuri comunale si satesti pe o lungime
cumulata de 9.195 m.

Drumurile propuse pentru modemizare at fost astfel selectate inc6t sd atingi
obiective de interes social cultural ($coal6, Biserici, cimitir, primdrie, magazin mixt,

etc.).
in vederea asigurdrii unor condilii de dezvoltare economicd qi sociala a zonelor

rurale, c6t gi pentru o dezvoltare regional6 echilibratE, este necesar sE fie luate o serie
de mdsuri.

Misurile care se vor lua sunt in conformitate cu Programului Nalional de Dezvoltare
Locali.

Astfel, in cadrul Programului Nalional de Dezvoltare Locali se previd, acliuni
sprijinite pentru infiinfarea de drumuri noi, extinderea gi imbundtifirea refelei de
drumuri ce aparfin proprietSlii publice a unitilii administrative pe teritoriul cireia se
afl6, aga cum sunt definite gi clasificate in legislalia na1ionald in domeniu.

Comuna Stefan cel Mare se ,,incadreaza " irr situalia generald, existentd a
drumurilor rurale din Romania, care prezintd urmatoarele caracteristici :

- gradul de saracie exe de 44,20oh, conform COD SIRUTA - 124411;
- proflrnzimea sdrdciei este de 12,90o/o, conform COD SIRUTA - 124411;



- severitatea s6r6ciei este de 5,9002, conform COD SIRUTA - 124411;
- nu se pot utiliza in perioadele de precipitatii ;

- calitatea qi gradul de utilizare a scdzut datoritd nealocirii fondurilor ;

- nu au canalizarea qi scurgerile asigurate corespunzitor .

lin6nd seama de starea tehnic6 actuald a drumurilor din comuna Stefan cel Mare, in
comparafie cu cerinfele Comunit6tii Europene, nafionale, regionale gi locale, investilia
preconizatd are rolul realizil.:.i unei apropieri a vie{ii locuitorilor din aceastd parte de

lard cu viala locuitorilor din alte p64i ale firii qi din Comtrnitatea European6.
Proiectul va contibui la :

- cretterea capacitdlii portante a drumurilor existente, la traficul actual ;i de
perspectivS;

- imbundtElirea condifiilor de planeitate ;

- imbundtilirea indicatorilor st6rii de degradare a drumurilor;
in conformitate cu Ordinul M.L.P.T.L. w.49 I 1998 drumurile din comuna Stefan

cel Mare, judetul Neamt, vor fi :

a. din punct de vedere al destinaliei :

-drum public, destinat circulatiei rutiere ale populaliei qi economiei locale;
b. din punct de vedere al circulaliei, drumul va asigura urmatoarele leg6turi:

- drumuri din interiorul localit5lii, indiferent de denumire, stradi, ulifE etc.
in comuna Stefan cel Mare, drumurile din localitate vor fi drumuri de clasd tehnicd

V, de folosinli local6, care asigur6 accesul la locuinle gi pentru servicii curente sau
ocaziornle, in zonele cu trafic redus.

Proiectarea drumurilor s-a facut lin6nd seama de :

- categoriile funclionale ale acestora ;

- de traficul rutier ;

- de siguranla circulaliei ;

- de norme tehnice ;

- de factori economici qi sociali ;

- utilizarea ralionalE a terenurilor ;

- protecfia mediului inconjurEtor ;

- planurile de urbanism gi amenajarea teritoriului.
Drumurile proiectate in comuna Stefan cel Mare, se suprapun pe traseul

existent, adaptAndu-se la nivelul cerintelor tehnice. Prin P.U.D. sa.u p.tJ.Z. nu sunt
prevazute drumuri care sd fie desfiin,tate sau afectate de alte func1iuni.

Intocmit,


