ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMLJNEI GHERAE$TI

HoTARARE
privind aprobarea notei conceptuale gi a temei de proiectare pentru obiectivul de investilii
"PROIECTARE $I CONSTRUIRE $ANTURI BETONATE PE STRADA COBZARU, ifuTRE

iN se r u t

-

STMPA BUJORULU

G H E Ri E$

rr,

$ STMDA ANDIVEI,
co M u NA' G HE ruii $ ri, i u

oii u

Nre ru 7 "

Consiliul local al comunei GHERAEgTI. judelul Neamf ;
Avind in vedere:
Referatul de aprobare pentru proiectul de hotdrAre iniliat de Primarul Comunei Gherdegti, nr.
4672il6.06.2020;
Raportul de specialitate nr.4736 din 17.06.2020;
Ludnd in considerare avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei

Gher6egti.

Analizdnd prevederile:
- art. I , alin. (2), arr. 3, art. 4, art. 5, alin. (2) din H.G. nr. 90712016 privind etapele de elaborare
qi con!inutu l-cadru al documentaliilor tehnico-econom ice aferente obiectivilor/proiecielor
de investilii
finanlate din fonduri publice, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi completirile ulterioare;
In temeiul art. 196, alin. (l) din Ordonanla de Urgenta a Cuvernului nr.57/,Olg privind Codul
administrativ;

HOTARA$TE
Art. I Se aprobd nota conceptuala pentru obiectivul de_investilii "hRhIECTARE $l
_
CONSTRUIRE

$ANTAN BETONATE PE STRADA COBZARA, /TVTNT STN,ENE BUJORULUI
STRADA ANDIVEI, iN S,trut GHETiE$rr, coMuNA GHETLE$Tr, JUDETUL
NEAMT", conform Anexei nr. L parte integrante din prezenta hotirdre.
Art.2 Se aprobl tema de proiectare pentru obiectivul de'/pROIECTARE $I OONSTRUIRE
SANTURI BETONATE PE STRADA COBZART], iNTNN STN,IO,I BUJORALU
$I STMDA
ANDIVEI, ilv seTuL GHEruIE$TI, CDMUNA GHER/IE$TI, JUDETUL NEAM|", confoTm

$r

Anexei nr. 2. parte integrant[ din prezenta hotdrAre.
Art.3 Se imputernice$te Primarul comunei Gherdegti sd semneze toate documentele necesare
realizirii obiectivului propus in prezenta hotlrdre.

Art.4 Cu ducere la indeplinire a prevederilor prezentei hottrrdri se imputemicegte domnul
Bereqoae Pavel, Primarul comunei Gherlegti.

Art.5

Secretarul

unei Gheriegti va comunica prezenta hotdr6re persoanelor,

instutiliilor qi autoritalilor

Nr.52
Din 24 iunie 2020

Contrassmneazi
Secretar general

Marcela PALANCEANU
Adoptata in gedinla din 24 iunie 2020 cu un numlr de I4 voturi "pentru" din totalul de

l5 consilieri in funclie

ruDETUL NEAMT
COMI.NA GHERAE$TI
str. Vasile Alecsandri, nr. 56, loc. Gheriegti,jud. Neaml
tel/fax 0233-74605
Q233-746050
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e-mail: primaria.gheraesti@gmail.com
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Beneficiar UAT Gherdegti

NOTA CONCEPTUALA

l.
I .1

lnformafii generale privind obiectivul de investifii propus

.

Denumirea obiectivului de investifii

"Proiectare qi construire ganfuri betonate pe str. Cobzaru, intre str. Bujorului gi
str, Andivei,,
Ordonator principal de credite primIria comunei Gherdegti, jud.

1.2.
1.3. Beneficiarul investiliei - UAT Gher6egti, jud. Neaml

2.
2.1.

NeamJ

Necesitatea gi oportunitatea obiectivului de investifii propus
Scurtd prezentar

La momentul actual qanfurile de scurgere a apelor pluviale
de pe strada cobzaru, intre str. Bujorului
.
qi str' Andivei, sunt

colmatate $i opturate de construirea de podele necorelate pe inlllime gi
debit.

La fiecare ploaie mai serioasi, cu4ile cet[tenilor din zon6 se
inundd.

2^2:

Prin realizarea investiliei se urmrregte betonarea unui segment de ganfuri,
aproxim ativ 250m1, pe str.
cobzaru, intre str. Bujorului qi str. Andivei, asigurand at6t panta
de ,"u.g".. , cat qi aeuitut necesar.

3.

Estimareasuportabilittrfiiinvestifieipublice

Investilia publicd "Proiectare qi construire qanluri betonate pe str.
Cobzaru, intre str. Bujorului qi str.
Andivei" va fi suportatd de la bugetul local, prin relocarea sumeloicu
alte destinalii gi necheltuite, cuprinse
in bugetul local.

4,

Informafii privind regimul juridic

ar terenurui pe care se face

investifia

Terenul pe care se face investilia, face parte din domeniul public
al comunei Gherdeqti.

5'

Particularittr{i ale amplasamentului propus pentru rearizarea investifiei

Investifia se tealizeazd pe strada Cobzaru, intre strada Bujorului qi strada
Andivei, pe o lungime de
aproximativ 250 ml, prin curE|area ganfului de pdmdntul vegetal, altemerea
unui strat de balast compactat li
tumarea betonului in cofraje.

intocmit
Pri
Bereg

Responsabil urbanism
Cesar Ay'dro

ruDETULNEAMT
COMUNA GHEME$TI
str. Vasile Alecsandri, nr. 56, loc. Gherdeqti, jud. Neam{
tel/fax 0233-746051 0233-746050
e-mail: primaria.gheraesti@gmail.com

N,AfuAI r rc.06.2020.
Beneficiar UAT Gherdegti

TEMA DE PRoIECTARE

l.
1.1

Informafii generale

.

1.2.

.3.
2.
2.1.
I

Denumirea obiectiwlui de investif ii

"Proiectare qi construire gan{uri tretonate pe str. Cobzaru, intre str. Bujorului qi str. Andivei,,
Ordonator principal de credite - primdria comunei Gherdeqti, jud. Neam|
Beneficiarul investif iei

-

UAT Gherlegti, jud. Neaml

Date de identificare a obiectivului de investifii

Informafii privind regimul juridic al terenului

Obiectivul de investilii urm eaz6, a se implementa pe suprafele de teren ce aparlin domeniului
public
al comunei Gherleqti, jude{ul Neam1.

2.2.

Particularitdfi ale amplasamentelor propuse pentru realizarea obiectivului de investilii

Obiectivul de investilie se implementeazi in comuna Gher5eEti, localitatea Gherdegti,
strada Cobzaru
.
parfial.

2,3.

Descrierea succinta a obiectivului de investilii propus din punct de vedere
tehnic Ei funcfional

Obiectivul de investiJie conste in captarea gi direclionarea apelor pluviale prin betonarea
Ean{urilor
din zond. aproximativ 250 ml.
SpecificaJiile tehnice ale lucrdrii gi a materialelor folosite pentru realizarea
obiectivului de investilie,
vor fi prezentate in oferta de pre[.

intocmit
Primar

Responsabil urbanism
Cesar Any'ro

ryt

