
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

COMUNA DOLJEŞTI
617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: contact@primariadoljesti.ro

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea renun ării la străzile care au intrat pe proiectul,ț  ,,REABILITAREA SI

MODERNIZAREA STRĂZILOR AFECTATE DE CALAMITATI IN COMUNA DOLJESTI,
JUDE UL NEAMȚ Ț”  din obiectivul de investi ii ț ’’ MODERNIZARE DRUMURI SĂTE TI,Ș

COMUNA DOLJESTI, JUDETUL NEAMT – 7.946 m’’ i  înlocuirea i completarea cu străziș ș
care nu au fost cuprinse în proiect

Consiliul local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ întrunit în edin a ordinară din luna iulieș ț
2022;

Având în vedere prevederile:
- Legii nr.273/2006 – lege privind finan ele publice locale, cu modificările i completărileț ș

ulterioare;
-  Hotărârii  de  Guvern  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  i  con inutul-cadru  alș ț

documenta iilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investi ii  finan ate  dinț ț ț
fonduri publice;

- Ordonan a de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,ț  cu modificările iș
completările ulterioare.

Analizând:
- contractul de proiectare i execu ie lucrări nr.  ș ț 7677 din  24.09.2018 încheiat cu  Asocierea

S.C. DARCONS S.R.L. - S.C. AQUA PROJECT S.R.L.;
- procesele verbale privind constatarea i evaluarea pagubelor produse în comuna Dolje ti caș ș

urmare a precipita iilor nr. 8 /20.10.2016, nr. 5/18.05.2017, nr.46/05.07.2018, fn/03.06.2019 emiseț
decătre Comitetul jude ean pentru Situa iide Urgen ă Neam , în urma precipita iilor din zilele 09-ț ț ț ț ț
16.10.2016,  13-14.05.2017,  15.06-02.07.2018,  06-07.05.2019  prin  care  s-au  constatat  elemente
constructive avariate i distruse;ș

-  solicitare  de  finan are  nr.  12235  din  data  de  25.11.2019  i  înregistrată  la  Companiaț ș
Na ională de Investi ii sub nr. 21835 din data de 27.11.2019;ț ț

- includerea în lista de sinteză a obiectivelor de investi ii din cadrul proiectului ’’Lucrări înț
primă  urgen ă’’  pozi ia  354,  din  anexa  la  Ordinul  MLPDA  nr.3459  din  data  de  21.12.2019  aț ț
obiectivului de investi ii ;ț

- protocolul înregistrat la primăria comunei Dolje ti sub nr. 593/18.01.2022 i  înregistrat laș ș
Ministerul  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  i  Administra iei  nr.11229/11.02.2022  i  la  Companiaș ț ș
Na ională de Investi ii CNI SA ț ț

-  solicitarea  nr.  6465 din  data  de  12.07.2022 privind  la  renun area  i  înlocuirea  străzilorț ș
incluse  în  proiectul ,, Reabilitarea,  modernizarea  strazilor  afectate  de  calamitati  in  comuna
Doljesti, judetul Neamt” ;

- adresa nr. 6898 din data de 26.07.2022 a SC AQUA PROJECT SRL;
- adresa nr.6900 din data de 26.07.2022 a SC DARCONS SRL;
- referatul de aprobare al primarului nr. 6919 din 27.07.2022;
- raportul de specialitate nr.6920 din 27.07.2022 al responsabilului privind achizi iile publiceț

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 3 iulieț

2019 privind Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare;ș

HOTĂRĂŞTE:



     Art.1. Se  aprobă  renun area  la  străzile  care  au  intrat  pe  proiectulț  ,, Reabilitarea,
modernizarea străzilor afectate de calamită i in comuna Doljesti ,judetul Neam ”  ț ț din obiectivul de
investi ii ț ’’ MODERNIZARE DRUMURI SĂTE TI, COMUNA  DOLJE TI, JUDETUL NEAMTȘ Ș
– 7.946 m’,  astfel:
-strada Viilor 1 – 525 m;
-strada Viilor 2 – 185 m;
-strada Viilor 3 – 121 m,
- strada Bahnei – 395 m;
- strada Albuiei – 680 m;
- strada Rândunelelor – 226 m.

Art.2. Se aprobă înlocuirea i completarea cu următoarele  străzi care nu au fost cuprinse într-ș
un alt proiect de modernizare :

- Strada Nicolae Grigorescu – 789 m;
- Strada Ciocârliei – 410 m;
- Strada Rozelor – 234 m;
- Strada Atanasie Vasilescu – 368 m. 

Art.3. Aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  asigură  de  către  primarul  comunei
Dolje ti prin compartimentele din aparatul de specialitate ale Primarului comunei Dolje ti.ș ș

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al  comunei, în
termenul  prevăzut  de  lege,  primarului,  Institu iei  Prefectului  jude ului  Neam  i  se  aduce  laț ț ț ș
cuno tin ă  publică  prin  afi area  la  sediul  primăriei,  precum  i  pe  pagina  de  internetș ț ș ș
www.primariadoljesti.ro

Primar,
LUNGU ALBERT

http://www.primariadoljesti.ro/


ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

 COMUNA DOLJEŞTI
617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: contact@primariadoljesti.ro 
Nr. 6919 din 27.07.2022

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea renun ării la străzile care au intrat pe proiectul,ț  ,,REABILITAREA SI

MODERNIZAREA STRĂZILOR AFECTATE DE CALAMITATI IN COMUNA DOLJESTI,
JUDE UL NEAMȚ Ț”  din obiectivul de investi ii ț ’’ MODERNIZARE DRUMURI SĂTE TI,Ș

COMUNA DOLJESTI, JUDETUL NEAMT – 7.946 m’’ i  înlocuirea cu străzi care nu au fostș
cuprinse în proiect

Având în vedere prevederile :
- Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniulț ț

investi iilor publice i a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea i completarea unor acte normativeț ș ș
i prorogarea unor termene;ș

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

-  Hotărârii  de  Guvern  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  i  con inutul-cadru  alș ț
documenta iilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investi ii  finan ate  dinț ț ț
fonduri publice;

- Ordonan a de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,ț  cu modificările iș
completările ulterioare.

Analizând:
- contractul de proiectare i execu ie lucrări nr.  ș ț 7677 din  24.09.2018 încheiat cu  Asocierea

S.C. DARCONS S.R.L. - S.C. AQUA PROJECT S.R.L.;
- procesele verbale privind constatarea i evaluarea pagubelor produse în comuna Dolje ti caș ș

urmare a precipita iilor nr. 8 /20.10.2016, nr. 5/18.05.2017, nr.46/05.07.2018, fn/03.06.2019 emiseț
de către Comitetul jude ean pentru Situa ii de Urgen ă Neam , în urma precipita iilor din zilele 09-ț ț ț ț ț
16.10.2016,  13-14.05.2017,  15.06-02.07.2018,  06-07.05.2019  prin  care  s-au  constatat  elemente
constructive avariate i distruse;ș

-  solicitarea  de  finan are  nr.  12235  din  data  de  25.11.2019  i  înregistrată  la  Companiaț ș
Na ională de Investi ii sub nr. 21835 din data de 27.11.2019;ț ț

- includerea în lista de sinteză a obiectivelor de investi ii din cadrul proiectului ’’Lucrări înț
primă  urgen ă’’  pozi ia  354,  din  anexa  la  Ordinul  MLPDA  nr.3459  din  data  de  21.12.2019  aț ț
obiectivului de investi ii ;ț

-  solicitarea  nr.  6465 din  data  de  12.07.2022 privind  la  renun area  i  înlocuirea  străzilorț ș
incluse  în  proiectul ,, REABILITAREA  SI  MODERNIZAREA  STRĂZILOR  AFECTATE  DE
CALAMITATI IN COMUNA DOLJESTI, JUDE UL NEAMȚ Ț”   ;

- adresa nr. 6898 din data de 26.07.2022 a SC AQUA PROJECT SRL;
- adresa nr.6900 din data de 26.07.2022 a SC DARCONS SRL;

Supun spre aprobare prezentul Proiect de hotărâre în forma prezentată i consider necesar i ș ș
oportun aprobarea lui.

Primar,
LUNGU ALBERT



ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

 COMUNEA DOLJEŞTI
617160 – DOLJEŞTI, Tel/ fax 0233 / 780514; 0233 / 780756

adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;e-mail: contact@primariadoljesti.ro
Nr. 6920 din 27.07.2022

RAPORT  DE SPECIALITATE
privind aprobarea renun ării la străzile care au intrat pe proiectul,ț  ,,REABILITAREA SI

MODERNIZAREA STRĂZILOR AFECTATE DE CALAMITATI IN COMUNA DOLJESTI,
JUDE UL NEAMȚ Ț”  din obiectivul de investi ii ț ’’ MODERNIZARE DRUMURI SĂTE TI,Ș

COMUNA DOLJESTI, JUDETUL NEAMT – 7.946 m’’ i  înlocuirea cu străzi care nu au fostș
cuprinse în proiect

Având în vedere prevederile :
- Legii nr.273/2006 – lege privind finan ele publice locale, cu modificările i completărileț ș

ulterioare;
-  Hotărârii  de  Guvern  nr.  907/2016  privind  etapele  de  elaborare  i  con inutul-cadru  alș ț

documenta iilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investi ii  finan ate  dinț ț ț
fonduri publice;

- Ordonan a de urgenta nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,ț  cu modificările iș
completările ulterioare.

Analizând :
- contractul de proiectare i execu ie lucrări nr.  ș ț 7677 din  24.09.2018 încheiat cu  Asocierea

S.C. DARCONS S.R.L. - S.C. AQUA PROJECT S.R.L.;
- procesele verbale privind constatarea i evaluarea pagubelor produse în comuna Dolje ti caș ș

urmare a precipita iilor nr. 8 /20.10.2016, nr. 5/18.05.2017, nr.46/05.07.2018, fn/03.06.2019 emiseț
de către Comitetul jude ean pentru Situa ii de Urgen ă Neam , în urma precipita iilor din zilele 09-ț ț ț ț ț
16.10.2016,  13-14.05.2017,  15.06-02.07.2018,  06-07.05.2019  prin  care  s-au  constatat  elemente
constructive avariate i distruse;ș

-  solicitare  de  finan are  nr.  12235  din  data  de  25.11.2019  i  înregistrată  la  Companiaț ș
Na ională de Investi ii sub nr. 21835 din data de 27.11.2019;ț ț

- includerea în lista de sinteză a obiectivelor de investi ii din cadrul proiectului ’’Lucrări înț
primă  urgen ă’’  pozi ia  354,  din  anexa  la  Ordinul  MLPDA  nr.3459  din  data  de  21.12.2019  aț ț
obiectivului de investi ii ;ț

-  solicitarea  nr.  6465 din  data  de  12.07.2022 privind  la  renun area  i  înlocuirea  străzilorț ș
incluse  în  proiectul REABILITAREA  SI  MODERNIZAREA  STRĂZILOR  AFECTATE  DE
CALAMITATI IN COMUNA DOLJESTI, JUDE UL NEAMȚ Ț”  ;

- adresa nr. 6898 din data de 26.07.2022 a SC AQUA PROJECT SRL;
- adresa nr.6900 din data de 26.07.2022 a SC DARCONS SRL;
- referatul de aprobare al primarului nr. 6919 din 27.07.2022;
 Lucrările  de  colectare  i  evacuare  a  apelor  pluviale  au  fost  deficitare  sau  au  lipsit  cuș

desăvâr ire, iar cele de apărare, sus inere i consolidare a corpului drumului prezentau numeroaseș ț ș
degradări. Lipsa lucrărilor de protec ie a an urilor în zonele cu declivitate accentuată i a lucrărilorț ș ț ș
specifice de drenaj i consolidări locale, au dus la evacuarea incorectă a apelor i apari ia de zone cuș ș ț
instabilitate. În consecin ă în perioadele ploioase ale anului, siguran a obiectivelor din zonă precumț ț
i a vie ilor omene ti este periclitată.ș ț ș

Ca  urmare  a  fenomenelor  meteorologice  men ionate  anterior,  drumurile  propuse  pentruț
reabilitare au suferit numeroase degradări din cauza cărora traficul se desfă oară deosebit de greoi,ș
iar în perioadele ploioase devine impracticabil, nepermi ând accesul locuitorilor la drumul jude eanț ț



DJ  207K  i  implicit  la  obiectivele  din  comună.  Totodată  se  men ionează  faptul  că  aluviunileș ț
transportate au dus la blocarea traficului pe drumurile comunale.

În  urma   acestor  evenimente  meteo  nefavorabile  s-au  încheiat  procese  verbale   privind
constatarea i evaluarea pagubelor produse în comuna Dolje ti ca urmare a precipita iilor i ulterior,ș ș ț ș
a  fost  depus  spre  finan are  Compania  Na ională  de  Investi ii  S.A.,  subprogramul  LUCRĂRI ÎNț ț ț
PRIMĂ  URGEN Ă,  cu  finan area  realizată  din  venituri  proprii  ale  Ministerului  DezvoltăriiȚ ț
Regionale i Administra iei Publice, constituite potrivit prevederilor art. 40 din Legea nr. 10/1995ș ț
privind calitatea în construc ii, cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat, în limita fondurilorț
aprobate anual cu această destina ie în bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale i Administra ieiț ș ț
Publice, precum i din alte surse de finan are legal constituite.ș ț

Când  s-a  înfiin atț  Fondul  de  Dezvoltare  si  Investi ii  gestionat  prin  Comisia  Na ională  deț ț
Strategie  i Prognoză,ș  proiectul  a fost  depus i  ș aprobat pentru finan are din F.D.I.  prin Ordinulț
Pre edintelui Comisiei Na ionale de Strategie i Prognoză nr. 280 din 02.10.2019, la pozi ia  235 dinș ț ș ț
listă, cod proiect:1E-INFRASTRUCTURAXXX, conform publicării listei pe site-ul www.cnp.ro.

 Ulterior  a  fost  transmisă o  notificare  a   Ministerului  Lucrărilor  Publice,  Dezvoltării  iș
Administra iei,  nr.  153196/21 din  data  de  04.12.2020,  i  înregistrată  la  institu ia  noastră  sub nr.ț ș ț
11113 din data de 28.12.2021, privind denun area unilaterală a contractului de finan are nr.244 dinț ț
data e 31.10.2019 în termen de 5 zile calendaristice de la data primirii notificării.

’’- Conform OUG 114/2018 (prin care s-a înfiin at ț Fondul de Dezvoltare i Investi ii ș ț gestionat
de  Comisia  Na ională  de  Strategie  i  Prognoză  -  CNSP)  ț ș a fost  actualizată  prin  Ordonan a  deț
urgen ă nr. 1/06.01.2020 ț privind instituirea unor masuri în domeniul investi iilor publice i a unorț ș
măsuri  fiscal  -  bugetare,  modificarea  i  completarea  unor  acte  normative  i  prorogarea  unorș ș
termene, publicată în Monitorul Oficial nr. 11/09.01.2020 – dată la care a intrat în vigoare;

-  Prin  art.  I  punctul  (1)  din  OUG 1/2020,  Fondul  de  Dezvoltare  si  Investitii  (FDI)  a  fost
transferat de la  Comisia Na ională de Strategie i Prognoză (CNSP), cătreț ș  Ministerul Lucrarilor
Publice, Dezvoltarii si Administratiei (MLPDA);

- Conform art.I punctul (2) alin (2) din OUG 1/2020, “Valoarea împrumuturilor acordate pentru
Fond  se  stabile te  la  valoarea  granturilor  contractate,  ș care  se  diminuează  la  valoarea
cheltuielilor aferente lucrărilor efectuate i recep ionate în condi iile legiiș ț ț ”;

- Potrivit  art.  XX alin (1) din OUG 1/2020,  începând cu data intrării  în vigoare a acesteia,
respectiv 09.01.2020, nu se mai acordă împrumuturi din Fondul de Dezvoltare i Investi iiș ț .

- In baza art. XX alin (5) din OUG 1/2020, MLPDA are obliga ia de a modifica toate contracteleț
de finan are conform prevederile actului normativ. ț

- ”În situa ia în care există contracte de finan are în derulare pentru care nu există cheltuieliț ț
aferente  lucrărilor  efectuate  i  recep ionate  în  condi iile  legii  de  către  beneficiari  i  esteș ț ț ș
prevăzut în contractul de finan are dreptul finan atorului de a modifica unilateral contractul,ț ț
obliga iile finan atorului de a asigura sumele necesare se aduc la îndeplinire cu respectareaț ț
limitelor prevăzute în buget”, conform art. XX alin. (9) din OUG 1/2020.

-  contractul  de  finan are  nr.  244  din  data  de  31.10.2019  pentru  ț obiectivul  de  investi iiț ’’
MODERNIZARE DRUMURI SĂTE TI,  COMUNA DOLJESTI,  JUDETUL NEAMT –  7.986Ș
M.L.’’ proiectul depus la Fondul de Dezvoltare si Investi ii gestionat prin Comisia Na ională deț ț
Strategie  i  Prognoză,  ș aprobat  pentru  finan are  din  F.D.I.  prin  Ordinul  Pre edintelui  Comisieiț ș
Na ionale de Strategie i Prognoză nr. 280 din 02.10.2019, la pozi ia  235 din listă, cod proiect:ț ș ț 1E-
INFRASTRUCTURAXXX, conform publicării listei pe site-ul www.cnp.ro;
- Fondul  de  Dezvoltare  i  Investi ii  se  desfiin ează  la  data  încetării  derulării  contractelorș ț ț

preluate de către MLPDA  conform prevederilor Ordonan ei de Urgen ă 1/2020, în baza art.ț ț
XXI din actul normativ.’’

Având  în  vedere  că  proiectul  ’’ REABILITAREA  SI  MODERNIZAREA  STRĂZILOR
AFECTATE DE CALAMITATI IN COMUNA DOLJESTI, JUDE UL NEAMȚ Ț”  se află  în

http://www.cnp.ro/
http://www.cnp.ro/


etapa  de  evaluare  tehnică  i  financiară  conform  Anun ului  de  participare  simplificat  nr.ș ț
SCN1101071/11.02.2022 i lucrările vor fi efectuate în totalitate de către Ministerul  Dezvoltării,ș
Lucrărilor Publice i Administra iei  prin Compania Na ională de Investi ii  CNI,  ș ț ț ț supunem aten ieiț
dumneavoastră aprobarea  renun ării la străzile care au intrat pe proiectulț  ,, REABILITAREA SI
MODERNIZAREA STRĂZILOR AFECTATE DE CALAMITATI IN COMUNA DOLJESTI,
JUDE UL NEAMȚ Ț”   din obiectivul de investi ii  ț ’’ MODERNIZARE DRUMURI SĂTE TI,Ș
COMUNA  DOLJESTI,  JUDETUL  NEAMT  –  7.946  m’,    i  înlocuirea  acestora  după  cumș
urmează:

Străzi eliminate
-strada Viilor 1 – 525 ;
-strada Viilor 2 – 185 m;
-strada Viilor 3 – 121 m,
- strada Bahnei – 395 m;
- strada Albuiei – 680 m;
- strada Rândunelelor – 226 m.
Străzi completate

- Strada Nicolae Grigorescu – 789 m;
- Strada Ciocârliei – 410 m;
- Strada Rozelor – 234 m;
- Strada Atanasie Vasilescu – 368 m. 

Consilier achizi ii publice,ț
BĂLĂUCĂ GINA
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