ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PODOLENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 14 din 24 februarie 2017
privind aprobarea realizării investiţiei
„Modernizare drumuri de interes local în Comuna Podoleni, Judeţul Neamţ”

Având în vedere prevederile:
H.G.
nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a
structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 46 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
art. 36 alin.(2) lit.„b”, alin.(4) lit.„d” şi art. 115 alin.(1) lit.„b” din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Examinând referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(2) din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă prezenta
hotărâre.
Art.1. Se aprobă realizarea investiţiei „Modernizare drumuri de interes
local în Comuna Podoleni, Judeţul Neamţ” care este necesară şi oportună
întrucât comuna Podoleni, dispune de o reţea de drumuri alcătuite în mare parte din
drumuri pietruite.
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,
condiţii grele de exploatare chiar pe timp favorabil.
Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare
drumuri de interes local in Comuna Podoleni, Judeţul Neamţ” conform anexei
care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Art.3. Se confirmă că numărul de locuitori al comunei Podoleni este de
4.196 locuitori.
Art.4. Se confirmă că lucrările de cofinanţare sunt prevăzute în bugetul local
pe perioada de realizare a investiţiei.
Art.5. 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.6. Investiţia prevăzută la art. 1 face parte din Strategia de Dezvoltare
locală a comunei Podoleni pentru perioada 2014-2020.
Art.7. 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.8. Se numeşte reprezentant legal de proiect Primarul comunei Podoleni.
Art.9. Se confirmă că drumurile care fac obiectul lucrărilor 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. Primarul comunei şi compartimentul contabilitate-financiar,
impozite şi taxe vor lua măsurile necesare şi vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.12. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri
autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate.
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