
 

  

 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BAHNA 

CONSILIUL LOCAL  

 
H O T Ă R Â R E 

 privind  modificarea HCL nr. 20/ 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii „Construire pod pe DC98 (in zona Sat Aramesti) 
in comuna Bahna, judetul Neamt” OBIECT II 
 

finanţat de Guvernul României în cadrul  Programului naţional de dezvoltare locală 
 
     Consiliul local al Comunei Bahna, judeţul Neamt, intrunit in sedinta ordinara din data de 
31.05.2019, 
     Avand in vedere prevederile Legii 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare şi ale art. 41 – 48 din Legea 273/2006, privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la investiţiile publice locale; 
    Examinând expunerea de motive ale Primarului Comunei Bahnadin care rezultă necesitatea 
modificarea HCL nr. 20/ 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii „Construire pod pe DC98 (in zona Sat Aramesti) in comuna Bahna, judetul 
Neamt” OBIECT II 
     În baza: art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. „b”, alin. (2), lit. „d”, alin. (4), lit. „d”, alin. (2), lit. „a”, pct. 
10, 18,alin. (9) şi art. 45alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
     Art. 1.Se aproba modificarea HCL nr. 20/ 28.02.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii „Construire pod pe DC98 (in zona Sat Aramesti) in comuna 
Bahna, judetul Neamt” OBIECT II, conform anexei la prezenta hotarare. 
    Art. 2.Primarul şi serviciul contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
    Art. 3.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţilor şi persoanelor interesate. 
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STOLNICU  FLORIN 
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           Avizat pentru legalitate 
        SECRETAR U.A.T., 

      CAPRIOARA  SOFICA 
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Anexa  

la Hotararea Consiliului Local Bahna 
                                                                                      NR.    39   DIN 31.05 .2019 

 
 
 

Indicatori tehnico-economici investitie „Construire pod pe DC98 (in zona Sat Aramesti) in 
comuna Bahna, judetul Neamt” OBIECT II (actualizati) 

 
Valoarea totala a investitiei conform deviz general actualizat: 
 
 Valoare inclusiv TVA Bugetul de stat Bugetul local 
 LEI LEI LEI 
Total General 565 345 376.167,70 189 177,30 

C+M 499 537 376.167,70 123 369,30 
 
Avand in vedere ca suma aprobata de la bugetul de stat este de 376.167,70, diferenta rezultata 
dupa actualizarea devizului, in valoare de 189 177,30  leiva fi asigurata de la bugetul local. 
 

 

Principalele capacitati tehnice ale investitiei: 
Parametrii tehnici ce caracterizează podul  pe grinzi prefabricate cu corzi aderente h=42cm si 
Lg=8,00m rezultat in urma proiectării sunt: 
- după schema statică: pod pe grinzi simplu rezemat; 
- după structura de rezistență: grinzi prefabricate cu corzi aderente h=42cm, Lg=8m; oblice stânga 
700; 
- după modul de execuție: grinzi prefabricate cu corzi aderente h=42cm, Lg=8m; oblice stanga 700; 
- după oblicitate: oblic stanga 70o 
- după tipul infrastructurilor: infrastructuri masive din beton simplu 
- după tipul fundaţiilor: fundaţii directe din beton simplu 
- numărul de deschideri: 1 
- lungimea deschiderilor: 6,70 m 
- lăţimea părţii carosabile: 7,00 m 
- lăţimea trotuarelor: 1,00 m 
- lungimea totală a podului: 15,20 m 
- număr de grinzi: Ng = 14 buc.; 
- convoiul de calcul: LM1; 
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