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 HOTĂRÂREA
Nr.55 din 29 iulie 2020

privind aprobarea instrumentării proiectului ”Reabilitarea i modernizareaș
drumurilor comunale afectate de calamită i în comuna Dolje ti, jude ul Neam ’’ț ș ț ț

Consiliul Local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ întrunit in şedinţa ordinară din data
de 29 iulie 2020;

Având in vedere:
-  prevederile  Hotărârii  de  Guvern  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  iș

con inutul-cadru  al  documenta iilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  deț ț
investi ii finan ate din fonduri publice;ț ț

- prevederile Legii nr.273/2006 – lege privind finan ele publice locale, cu modificărileț
i completările ulterioare;ș

-  art.  196,  alin(1)  litera  ’’a’’  i  art.  197 alin.1,  litera  (1,2,4) din O.G.  nr.  57/2019ș
privind Codul administrativ;

-   Referatul  de  aprobare  al  primarului  la  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea
instrumentării  proiectului  ”Reabilitarea  i  modernizarea   drumurilor  comunale  afectate  deș
calamită i în comuna Dolje ti, jude ul Neam ’’nr. ț ș ț ț 5767 din data de 23.07.2020;

-  Raportul de specialitate nr.  5678 din  data de 23.07.2020 al compartimentului din
aparatul de specialitate al primarului comunei Dolje ti;ș

În temeiul prevederilor art. 196, alin. 1, lit. ,,a” din Ordonan a de urgenta nr. 57 din 3ț
iulie 2019 privind Codul administrativ.

HOTĂRĂŞTE:

         Art.1. Se  aprobă  implementarea  i  instrumentarea  proiectuluiș  ”Reabilitarea  iș
modernizarea  drumurilor  comunale  afectate  de  calamită i  în  comuna  Dolje ti,  jude ulț ș ț
Neam ’’, ț conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Art. 2 – Reprezentantul legal al comunei Doljeşti este, potrivit legii, primarul acesteia,
în dubla sa calitate şi de ordonator principal de credite, în persoana domnului Şoican Iosif.

Art.3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Şoican
Iosif.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei
Dolje ti,  în  termenul  prevăzut  de  lege,  primarului  Şoican  Iosif  şi  Institu iei  Prefectului-ș ț
judeţul Neamţ şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe
pagina de internet www.primariadoljesti.ro.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                             Aviz de legalitate,                                                        
       ARCANA MARCEL                                                        Secretar General al Comunei, 

                                                                                           CEZAR MIHAELA

Notă:     1. Consilieri prezenţi: _14___consilieri din cei 15 ce formează consiliul local.
               2.  Prezenta hotărâre a fost aprobată cu  __14_  voturi pentru.



ROMÂNIA
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Nr. 5767 din 23.07.2020

REFERAT DE APROBARE
La proiectul de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului

”Reabilitarea i modernizarea  drumurilor comunale afectate de calamită i înș ț
comuna Dolje ti, jude ul Neam ’’ș ț ț

Având in vedere:

-  prevederile  Hotărârii  de  Guvern  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  iș
con inutul-cadru  al  documenta iilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  deț ț
investi ii finan ate din fonduri publice;ț ț
            -  Ordonan a de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;ț

- prevederile Legii nr.273/2006 – lege privind finan ele publice locale, cu modificărileț
i completările ulterioare;ș

  Situa ia  precară în care se găsesc străzile  a creat  i  creează în continuare,  efecteț ș
negative, determinând un nivel de trai scăzut, o stare de sărăcie i înapoiere a comunelor,ș
mărind decalajul existent între comuna Dolje ti, i alte comune din România.ș ș

  În  concluzie,  structura  rutieră  actuală,  este  improprie  traficului  auto.  Circula iaț
vehiculelor  i  autovehiculelor  se  desfă oară  anevoios  în  orice  anotimp,  nefiind  asigurateș ș
condi ii  minime  pentru  activitatea  locuitorilor  din  zona  adiacentă,  fapt  care  influen eazăț ț
negativ via a economică a locuitorilor.ț

Asadar  având în  vedere  cele  mai  sus  prezentate  supun spre  aprobare  proiectul  de
hotărâre  privind  aprobarea  instrumentării  proiectului  ”Reabilitarea  i  modernizareaș
drumurilor comunale afectate de calamită i în comuna Dolje ti, jude ul Neam ’’.ț ș ț ț

Primar,
OICAN IOSIFȘ
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Nr. 5678 din 23.07.2020

RAPORT  DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului ”Reabilitarea

i modernizarea  drumurilor comunale afectate de calamită i în comuna Dolje ti,ș ț ș
jude ul Neam ’’ț ț

Având in vedere:
-  prevederile  Hotărârii  de  Guvern  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  iș

con inutul-cadru  al  documenta iilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  deț ț
investi ii finan ate din fonduri publice;ț ț
            -  Ordonan a de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;ț

- prevederile Legii nr.273/2006 – lege privind finan ele publice locale, cu modificărileț
i completările ulterioare;ș

-  Referatul de aprobare al primarului nr. 5767 din data de 23.07.2020
- Rapoartele  operative privind cantită ile mari de precipita ii(ploi toren iale) căzute peț ț ț

zona comunei Dolje ti, i scurgeri importante de pe versan i i toren i aferente anilor 2016-ș ș ț ș ț
2019;

-  Procesele  verbale  privind  constatarea  pagubelor  produse  în  comuna  Dolje ti,  caș
urmare a precipita iilor înregistrate în diferite perioade aferente anilor 2016-2019;ț

Străzile propuse spre modernizare, se încadrează în prevederile Legii 82/1998 pentru
aprobarea  OG 43/1997,  privind  regimul  juridic  al  drumurilor  i  Normele  Tehnice  privindș
proiectarea,  construirea,  reabilitarea,  modernizarea,  între inerea,  repararea,  administrarea  iț ș
exploatarea drumurilor publice.

Ca parte a infrastructurii sociale, proiectul propune căi de acces cu rol multiplu:
  - acces la punctele de interes ale comunei;
  - acces la drumul jude ean DJ207K i drumul comunal DC82A;ț ș

  Structura rutieră adoptată pentru amenajarea străzilor este:
 Strat de formă din pământ stabilizat cu balast în procent de 50% în grosime de 10 cm;
 Strat de funda ie din balast în grosime de 25 cm;ț
 Strat de bază din piatră spartă în grosime de 15 cm;
 Strat de legătură din BADPC 22,4 în grosime de 6 cm;
 Strat de uzură din BAPC 16 în grosime de 4 cm;
 La  intersec ia  cu  străzile  laterale,  pentru  asigurarea  continuită ii  rigolelor,  se  vorț ț

prevedea pode e tubulare;ț
 Pentru îmbunătă irea siguran ei circula iei se vor prevedea indicatoare de reglementareț ț ț

a circula iei care vor fi amplasate în zonele periculoase i la intersec iile cu drumurileț ș ț
comunale.

   Prin  prezenta  documenta ie  se  propune  o  structură  rutieră  i  un  profil  transversalț ș
corespunzător clasei de importan ă a străzilorț
  - lungimea traseului L=5,539 km;
  - străzi secundare conform Ordin MT nr.50/1998;
  - lă imea platformei este de 2,75m-5,00m;ț
  - lă imea păr ii carosabile este de 2,75m-4,00m’ț ț
  - lă imea acostamentelor este de 0,375-0,50 m;ț
  - rigole i an uri;ș ș ț
  - viteza de proiectare 30-40 km pe oră;
  - panta în profil transversal va fi de 2,5%, iar a acostamentelor de 4%;
  - pode e transversale i laterale proiectate.ț ș

Situa ia actuală a străzilor i tronsonul de stradă supus lucrărilor de asfaltare conformț ș
Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.



   Modernizarea căilor de acces i a pode elor, va aduce beneficii imediate, precum i peș ț ș
termen  lung  i  mediu,  atât  în  privin a  ridicării  standardelor  economice  i  a  condi iilorș ț ș ț
igienico-sanitare cât i în privin a dezvoltării economice a comunei.ș ț

 Supunem aten iei dumneavoastră aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobareaț
instrumentării  proiectului  ”Reabilitarea  i  modernizarea   drumurilor  comunale  afectate  deș
calamită i în comuna Dolje ti, jude ul Neam ’’ț ș ț ț .

Inspector,
BĂLĂUCĂ GINA
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