
 

 

  

 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BAHNA 

CONSILIUL LOCAL  

 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 
„MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL IN COMUNA BAHNA, 

JUDETUL NEAMT” - OBIECT I (ACTUALIZATI) 

 
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 
28.02.2019 
     Cu respectarea prevederilor 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 Orbenidin care rezultă 
necesitatearealizarii investitiei:„MODERNIZARE DRUM DE INTERES LOCAL IN COMUNA 

BAHNA, JUDETUL NEAMT” - OBIECT I, finanțat prin Programul naţional de dezvoltare 
locală; 
     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 indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Modernizare 

drum de interes local in comuna Bahna, judetul Neamt” - obiect I,(actualizati) conform Anexa 1 
la prezenta hotarare. 
    Art. 2 Primarul şi serviciul contabilitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
Art. 3 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
 

                                             L.S 

 
 

 
           Avizat pentru legalitate 

        SECRETAR U.A.T., 

      CAPRIOARA  SOFICA 
Nr. 22  din  28.02.2019 



 

 
 

Anexa 1 
La Hotararea Consiliului Local Bahna 

                                                                                            nr. 22   din 28.02.2019 
 
 

Indicatori tehnico-economici investitie „Modernizare drum de interes local in 

comuna Bahna, judetul Neamt” - Obiect I(actualizati) 

 

Valoarea totala a investitiei: 
 
 Valoare inclusiv TVA Bugetul de stat Bugetul local 
 LEI LEI LEI 

Total General 6 634700,40 6.372.272 262428,40 
C+M 5 927387,03 .5 967387,03 0 
 

 

 

Principalele capacitati tehnice ale investitiei: 
 

- modernizare unui numar de 1 STRADA cu o lungime totala de 6.004 m.  
- suprafata strat de uzura din BAPC 16: 32.950 mp  
- suprafata acostamente din balast: 6.475 mp  
- rigola din beton + acostamente din beton: 2.822 ml  
- rigola carosabila: 90 ml  
- rigola neprotejata: 6395 ml  
- podete tubulare: 7 bucati  
- podet prefabricat tip C2: 2 bucati  
- drumuri laterale: 18 bucati  
- parapet metalic: 100 ml  
- zid de sprijin: 30 ml  
- relocare stalpi energie/telefonie: 20 buc  
- indicatoare: 50 buc.  
- marcaje rutiere: 17.868 ml  
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