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 PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualiza i i aț ș
devizului general actualizat  pentru obiectivul de investi ii ț „Modernizare drumuri săte ti înș

comuna Dolje ti, jude ul Neam  – 7946 mș ț ț , aprobat pentru finan are prin Programul Na ional deț ț
Investi ii „Anghel Saligny”, precum i a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finan ate deț ș ț

la bugetul local pentru realizarea obiectivului

Consiliul  local  al  comunei  Doljeşti,  judeţul  Neamţ,  întrunit  în  edin ă  extraordinară  în  lunaș ț
decembrie 2022;

Având în vedere prevederile legale:
-art. 120 alin. (1) i art. 121 alin. (1) i (2) din Constitu ia României, republicată;ș ș ț
-O.U.G.nr.47/14.04.2022  privind ajustarea  preţurilor  contractelor  de  achiziţie

publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;
-art.129 alin. (2) lit. d), art.139, art. 140, alin. (1) i 196, alin. (1), lit. a)ș  din OUG nr. 57/2019,

Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare;ș
-Legea nr. 554/2004, actualizată, a contenciosului administrativ, cu modificările i completărileș

ulterioare;
-Legea nr. 52/2003, republicată cu modificările i completările ulterioare, privind transparen aș ț

decizională în   administra ia ț  publică;
-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

republicată, cu modificările i completările ulterioare;ș
- OUG nr. 95/2021, OMDLPA nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru

punerea în aplicare a prevederilor Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 95/2021ț ț  pentru aprobarea
Programului na ional de investi ii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investi ii prevăzute laț ț ț  art. 4
alin. (1) lit. a)-d) din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 95/2021ț ț ;

-  OMDLPA nr.1603/08.11.2022 privind  aprobarea  listei obiectivelor  de  investiţii  i  sumeleș
alocate  acestora  pentru  finanţarea  Programului  Naţional  de  Investiţii  „Anghel  Saligny”,  pentru
categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonan a de urgenţă a Guvernuluiț
nr.95/2021, pentru jude ul Neam , în perioada 2022-2028.ț ț

inând cont de:Ț
-referatul justificativ de aprobare nr. 12772 din data de 12.12.2022  al primarului comunei Dolje tiș

la proiectul de hotărâre; 
-adresa  nr.  94694  din  data  de  12.08.2022  a  Ministerului  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  iș

Administra iei;ț
-contractul de proiectare i execu ie nr. ș ț 7677 din 24.09.2018 încheiat cu asocierea SC DARCONS

SRL - SC AQUA PROJECT SRL;
-prevederile  H.C.L. Dolje ti  nr.86  din  5 octombrie  2021 privind  aprobarea  depunerii  cererii  deș

finan are prin Programul Na ional de Investi ii’’Anghel Saligny’’;ț ț ț
-raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.12773 din data de 12.12.2022  ;
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-adresa nr. 843/6900 din data de 26.07.2022 privind acordul a SC DARCONS SRL de înlocuire a
străzilor;

Avizul consultativ al comisiilor juridică i economică din cadrul Consiliului Local Dolje ti.ș ș
În temeiul  prevederilor  art.139 alin.  (1) coroborat cu art.  196 alin.  (1) lit.  a) din Ordonan a deț

urgen ă  a  Guvernului  nr.  57/2019  privind  Codul  administrativ,  cu  modificările  i  completărileț ș
ulterioare,

                                                        HOTĂRĂ TEȘ

Art.1. – Se aprobă documenta ia tehnico-economică - studiul de fezabilitate pentru obiectivulț
de investi ii ț „Modernizare drumuri săte ti în comuna Dolje ti, jude ul Neam  – 7946 mș ș ț ț ”, aprobat pentru
finan are prin Programul Na ional de Investi ii „Anghel Saligny” prin Ordin al Ministrului Dezvoltării,ț ț ț
Lucrărilor  Publice  i  Administra iei,  întocmită   de  S.C.  AQUA  PROJECT  S.R.L.,  înregistrată  laș ț
Primăria comunei Dolje ti cu nr. 9917/07.12.2022.ș

Art.2. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferen i obiectivului de investi iiț ț
„Modernizare drumuri săte ti în comuna Dolje ti, jude ul Neam  – 7946 mș ș ț ț ”, conform anexei nr. 1 la
prezenta hotărâre.

Art.3. -  Se aprobă devizul  general  actualizat  aferent  obiectivului  de investi ii  ț „Modernizare
drumuri  săte ti  în  comuna  Dolje ti,  jude ul  Neam  –  7946  mș ș ț ț ”,  conform anexei  nr.  2  la  prezenta
hotărâre.

Art.4. – Se aprobă finan area de la bugetul local al Comunei Dolje ti a sumei de ț ș 606 870.27 lei
TVA inclus, reprezentând categoriile de cheltuieli finan ate de la bugetul local conform prevederilorț
art.  4 alin.  (6) din Normele metodologice  pentru punerea în  aplicare  a  prevederilor  Ordonan ei  deț
urgen ă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului na ional de investi ii "Anghel Saligny",ț ț ț
pentru  categoriile  de  investi ii  prevăzute  la  art.  4  alin.  (1)  lit.  a)-d)  din  Ordonan a  de  urgen ă  aț ț ț
Guvernului  nr.  95/2021,  aprobate  prin  Ordinul  Ministrului  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  iș
Administra iei nr. 1333/2021. ț

Art.5. - Anexele nr. 1 i 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.ș
Art.6. Se  mandatează  cu ducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  primarul  comunei

Dolje ti, dl Lungu Albert.ș
Art.7. Împotriva  prezentei  hotărâri  se  poate  face  contesta ie  în  termen  de  30  de  zile  de  laț

publicare, la instan a de contencios administrativ.ț

Art.8. Prezenta  hotărâre  se  comunică  prin  grija  Secretarului  General  următorilor:
compartimentelor de resort din cadrul primăriei,  primarului Comunei Dolje ti,  Institu iei  Prefectuluiș ț
Jude ului Neam  i se aduce la cuno tin ă publică prin publicarea ei pe site-ul oficial al institu iei. ț ț ș ș ț ț  

INI IATOR,Ț

Primar,
LUNGU ALBERT



Nr. 12772 din 12.12.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor
tehnico-economici actualiza i i a devizului general actualizat  pentru obiectivul deț ș

investi ii ț „Modernizare drumuri săte ti în  comuna Dolje ti, jude ul Neam  – 7946 mș ș ț ț ,
aprobat pentru finan are prin Programul Na ional de Investi ii „Anghel Saligny”, precumț ț ț

i a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finan ate de la bugetul local pentruș ț
realizarea obiectivului

Având în vedere:
-art. 120 alin. (1) i art. 121 alin. (1) i (2) din Constitu ia României, republicată;ș ș ț
-OUG  nr.  47/14.04.2022  privind ajustarea  preţurilor  contractelor  de  achiziţie

publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;
-art.129 alin. (2) lit. d), art.139, art. 140, alin. (1) i 196, alin. (1), lit. a)ș  din OUG nr. 57/2019,

Codul administrativ, cu modificările i completările ulterioare;ș
-Legea nr. 554/2004, actualizată, a contenciosului administrativ, cu modificările i completărileș

ulterioare;
-Legea nr. 52/2003, republicată cu modificările i completările ulterioare, privind transparen aș ț

decizională în   administra ia ț  publică;
-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

republicată, cu modificările i completările ulterioare;ș
- OUG nr. 95/2021, OMDLPA nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru

punerea în aplicare a prevederilor Ordonan ei de urgen ă a Guvernului nr. 95/2021ț ț  pentru aprobarea
Programului na ional de investi ii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investi ii prevăzute laț ț ț  art. 4
alin. (1) lit. a)-d) din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 95/2021ț ț ;

-  OMDLPA nr.1603/08.11.2022 privind  aprobarea  listei obiectivelor  de  investiţii  i  sumeleș
alocate  acestora  pentru  finanţarea  Programului  Naţional  de  Investiţii  „Anghel  Saligny”,  pentru
categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonan a de urgenţă a Guvernuluiț
nr.95/2021, pentru jude ul Neam , în perioada 2022-2028.ț ț

-adresa  nr.  94694  din  data  de  12.08.2022  a  Ministerului  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  iș
Administra iei;ț

-contractul  de  proiectare  i  execu ie  nr.  ș ț 7677  din  24.09.2018 încheiat  cu  asocierea  SC
DARCONS  SRL - SC AQUA PROJECT SRL;
-prevederile HCL Dolje ti nr. 86 din 5 octombrie 2021 privind aprobarea depunerii cererii de finan areș ț
prin Programul Na ional de Investi ii’’Anghel Saligny’’;ț ț
-adresa nr.  843/6900 din data de 26.07.2022 privind acordul a SC DARCONS SRL de înlocuire  a
străzilor;

Având  în vedere că, contractul de proiectare i execu ie încheiat cu asocierea SC DARCONSș ț
SRL - SC AQUA PROJECT SRL a fost încheiat în anul 2018;

De la data încheierii contractului i până la execu ie   a  trecut o perioadă destul de îndelungată;ș ț
Din cauza fenomenelor meteorologice extreme (torenti,  ploi  abundente) care s-au abătut asupra

comunei Dolje ti în anii 2016, 2017, 2018 i 2019, o parte din străzile cuprinse în acest proiect au fostș ș
calamitate.

Ulterior,  s-a  procedat  la  depunerea  unui  proiect  de  modernizare  a  străzilor  calamitate,  la
Compania Na ională de Investi ii, al cărui contract de execu ie a fost semnat, iar în prezent este în fazaț ț ț
de executare lucrări. În acest proiect au fost cuprinse i ș
 -Str. Viilor - 525  m localitatea Dolje ti; ș
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 - Str. Viilor 2 – 185 m localitatea Dolje ti;    ș
 -Str.  Viilor 3 - 121  m localitatea Dolje ti; ș
 -Str. Bahnei – 395 m localitatea Dolje ti;ș
 - Str.  Albuiei - 680 m localitatea Dolje ti;ș
 - Str. Rândunelelor-  226 m localitatea Buruiene ti, străzi care au trebuit să fie scoase din proiectulș
„Modernizare drumuri săte ti în  comuna Dolje ti, jude ul Neam  – 7946 m, pentru a nu se ajunge laș ș ț ț
dublă finan are.   ț

Având în vedere că la MLPDA s-a depus proiectul spre finan are pentru o lungime de 7.946 m,ț
acest proiect a fost completat cu următoarele străzi:
- Str. Nicolae  Grigorescu – 789 m localitatea Buruiene ti;ș
-    Str.  Ciocarliei – 410 m localitatea Buhonca;
-    Str. Rozelor - 234 m localitatea Buhonca
-    Str. Atanasie  Vasilescu – 368m localitatea Dolje ti, străzi care de altfel nu se regăseau în nici un altș
proiect.

Supun aten iei dumneavoastră aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului deț
fezabilitate,  a  indicatorilor  tehnico-economici  actualiza i  i  a  devizului  general  actualizat   pentruț ș
obiectivul de investi ii „Modernizare drumuri săte ti în  comuna Dolje ti,  jude ul Neam  – 7946 m,ț ș ș ț ț
aprobat pentru finan are prin Programul Na ional de Investi ii „Anghel Saligny”, precum i a sumeiț ț ț ș
reprezentând categoriile de cheltuieli finan ate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului.ț

Primar,

LUNGU ALBERT



Nr. 12773 din 12.12.2022

RAPORT  DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor
tehnico-economici actualiza i i a devizului general actualizat  pentru obiectivul deț ș

investi ii ț „Modernizare drumuri săte ti în  comuna Dolje ti, jude ul Neam  – 7946 mș ș ț ț ,
aprobat pentru finan are prin Programul Na ional de Investi ii „Anghel Saligny”, precumț ț ț

i a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finan ate de la bugetul local pentruș ț
realizarea obiectivului

Având in vedere:
-art. 120 alin. (1) i art. 121 alin. (1) i (2) din Constitu ia României, republicată;ș ș ț
-OUG  nr.  47/14.04.2022  privind ajustarea  preţurilor  contractelor  de  achiziţie  publică/contractelor
sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor-cadru;
-art.129 alin. (2) lit. d), art.139, art. 140, alin. (1) i 196, alin. (1), lit. a)ș  din OUG nr. 57/2019, Codul
administrativ, cu modificările i completările ulterioare;ș
-Legea  nr.  554/2004,  actualizată,  a  contenciosului  administrativ,  cu  modificările  i  completărileș
ulterioare;
-Legea  nr.  52/2003,  republicată  cu  modificările  i  completările  ulterioare,  privind  transparen aș ț
decizională în   administra ia ț  publică;
-Legea  nr.  24/2000  privind  normele  de  tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor  normative,
republicată, cu modificările i completările ulterioare;ș
- OUG nr. 95/2021, OMDLPA nr. 1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea
în  aplicare  a  prevederilor Ordonan ei  de  urgen ă  a  Guvernului  nr.  95/2021ț ț  pentru  aprobarea
Programului na ional de investi ii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investi ii prevăzute laț ț ț  art. 4
alin. (1) lit. a)-d) din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 95/2021ț ț ;
-  OMDLPA nr.1603/08.11.2022 privind aprobarea listei obiectivelor  de investiţii  i  sumele alocateș
acestora pentru finanţarea Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, pentru categoriile de
investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonan a de urgenţă a Guvernului nr.95/2021, pentruț
jude ul Neam , în perioada 2022-2028.ț ț
-adresa  nr.  94694  din  data  de  12.08.2022  a  Ministerului  Dezvoltării,  Lucrărilor  Publice  iș
Administra iei;ț
-contractul  de proiectare i execu ie nr.  ș ț 7677  din  24.09.2018 încheiat  cu asocierea  SC DARCONS
SRL - SC AQUA PROJECT SRL;
-prevederile HCL Dolje ti nr. 86 din 5 octombrie 2021 privind aprobarea depunerii cererii de finan areș ț
prin Programul Na ional de Investi ii’’Anghel Saligny’’;ț ț
- raportul de specialitate al compartimentului de resort nr.12773 din data de 12.12.2022 ;
-adresa nr.  843/6900 din data de 26.07.2022 privind acordul a SC DARCONS SRL de înlocuire  a
străzilor;
-  prevederile  art.9  din  Norme metodologice din 21 septembrie  2021 prin OMDLPA nr.  1333/2021
pentru  punerea  în  aplicare  a  prevederilor Ordonan ei  de  urgen ă  a  Guvernului  nr.  95/2021ț ț  pentru
aprobarea Programului na ional de investi ii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investi ii prevăzuteț ț ț
la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonan a de urgen ă a Guvernului nr. 95/2021ț ț  lucrărilor de construc ii,ț
republicată, cu modificările i completările ulterioare.’’ș

Având   în  vedere  că  acest  contract   a  fost  încheiat   în  2018,   fiind  o  perioadă  destul  de
îndelungata pana  la executie i  datorită fenomenelor meteorologice extreme (torenti,  ploi  abundente),ș
o parte din străzile cuprinse în acest proiect au fost calamiate, i ulterior s-a procedat la depunerea unuiș
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proiect de modernizare a străzilor calamitate, la Compania Na ională de Investi ii, a carei contract deț ț
execu ie a fost semnat . În această investi ie au fost incluse următoarele străzi :ț ț

 -Str. Viilor - 525  m localitatea Dolje ti; ș

 - Str. Viilor 2 – 185 m localitatea Dolje ti;    ș

 -Str.  Viilor 3 - 121  m localitatea Dolje ti; ș

 -Str. Bahnei – 395 m localitatea Dolje ti;ș

 - Str.  Albuiei - 680 m localitatea Dolje ti;ș

 - Str. Rândunelelor-  226 m localitatea Buruiene ti.    ș

Având în vedere că la MLPDA s-a depus proiectul spre finan are pentru o lungime de 7.946 m,ț
au fost completate cu următoarele străzi:                                                                                      

- Str. Nicolae  Grigorescu – 789 m localitatea Buruiene ti;ș

-    Str.  Ciocarliei – 410 m localitatea Buhonca;

-    Str. Rozelor - 234 m localitatea Buhonca

-    Str. Atanasie  Vasilescu – 368m localitatea Dolje ti;ș

Supunem aten iei dumneavoastră aprobarea prezentului Proiect de hotărâre.ț

Consilier achizi ii publice,ț

BĂLĂUCĂ GINA
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