
ROMANIA 
JUDETUL BACAU 

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 
 

HOTARARE 
privind aprobarea instrumentarii  proiectului   

si a  indicatorilor tehnico –economici ai proiectului  “Modernizare drum de 
exploatare agricola , DE 998, sat Deleni, comuna Helegiu , judetul Bacau’’ 

 
Consiliul Local al Comunei Helegiu, judetul Bacau intrunit in sedinta 

ordinara; 
Avand in vedere: 
 - Expunerea de motive a primarului comunei Helegiu nr  .06.08.2013 , Raportul 
compartimentului de specialitate nr.10384 din 06.08.2013 precum si rapoartele 
comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local local Helegiu nr. 5669 din 
13.08.2013,  5670/13.08.2013 si 5671/13.08.2013. 
 Vazand prevederile P.N.D.R. Ghidul Solicitantului pentru Masura 411.125 
‘’Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea 
agriculturii si silviculturii’’ pentru accelerarea finatarii care se va acorda prin GAL 
Valea Trotusului; 
- In conformitate cu prevederile H.G. 224/2008 privind stabilira cadrului general 
de implementare a masurilor se cofinatare din Fondul national de dezvoltare 
Agricole 2007-2013, cu modificarile si completarile ultrioare; 
Tinand cont de prevederile Legii finantelor publice locale nr.273/2006 cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
- Numărul de locuitori ai comunei solicitante :7011  
            În temeiul art.36 alin(2) lit. B, art 45(1)  şi art.115(1) lit. b  din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi 
completările ulterioare;           

HOTARARE 
Art.1. Se aprobă instrumentarea Proiectului ‚’Modernizare drum de exploatare 
agricola , DE 998, sat Deleni, comuna Helegiu , judetul Bacau’’. Modernizarea 
acestui drum este necesara si oportuna deoarece contribuie la dezvoltarea 
infrastructurii din comuna Helegiu. 
Art. 2  Se aproba indicatorii tehnico economici pentru proiectul „Modernizare 
drum de exploatare agricol de 998, sat Deleni, comuna Helegiu, judet Bacau”: 
Indicatori economici 

 Valoarea investitiei va fi de: 127.960 euro/567.950 lei ( din care 
TVA in valoare de 24.422 euro/ 108.395 lei)  

 din care valoarea eligibila 75.000 euro/332.888 lei suma care va fi 
finantata de GAL VALEA TROTUSULUI;  

 valoarea neeligibila de 52.960 euro/235.063 lei va fi finatata din 
bugetul local al Comunei Helegiu. 

 Valoarea estimativa a lucrarilor C+M este de : 
359.934 miilei – 81.094 miieuro (fara TVA) 
446.318 miilei – 100.556 miieuro (cu TVA)     



 Valoarea euro la curs BCE  din 2 august 2013: 1euro= 4.4385lei. 
Indicatori tehnici 

Avand in vedere fotma plofilului longitudinal al traseului s-ai impus , 
pe tronsoane urmatoarele sisteme rutiere ;  
tronson1 - km 0+000-0+875  
- imbracaminte din macadam semipenetrat-6 cm grosime;  
- strat din balast 20 cm;  
- pamant stabilizat cu var -10 cm  
tronson2 - km0+875-1+160  
- sistemului rutier rigid , va avea urmatoarea structura  
- dala beton BcR 3.5 18 cm ;  
- strat din nisip pilonat 10 cm ;  
- strat de forma din pamant stabilizat cu var 10 cm. 

In zona drumului se vor executa elemente pentru preluarea si descarcarea 
apelor pluviale: rigole pereate si rigole nepereate. 

Pe traseul studiat se va executa, la km 0+967, un podet cu diametrul de 
800mm. 
Art. 3  Lucrarile sunt prevazute in bugetul local pentru perioada de realizare a 
investitiei. 
Art. 4 Comuna Helegiu se angajeaza sa suporte cheltuielile de intretinere si 
reparatii a investitiei pe toata durata de functionare a acesteia si se obliga  sa 
suporte  cofinantarea investitiei. 
Art. 4 Drumul suspus reabilitarii in cadrul proiectului va deservi proprietati  private 
de cca 331 ha teren agricol si o suprafata de cca. 21 ha tren cu vegetatie 
forestiera. De asemeni drumul deserveste un numar de 5 agenti economici. 
Art. 6 Accesul public la realizarea investiei prin proiect se va face fara taxa. 
Art. 7 Se mandateaza primarul comunei Helegiu, judetul Bacau , d-na Badic 
Mihaela  ( CI serie XC, nr. 634652)) ca reprezentant legal al comunei  Helegiu in 
derularea proiectului de investie ’Modernizare drum de exploatare agricola , DE 
998, sat Deleni, comuna Helegiu Helegiu, judetul Bacau’’ 
 Art. 8 Prezenta hotarare se comunica: 

- Institutia Prefectului judetului Bacau 
- Primarul comunei Helegiu 
- Compartiment financiar-contabilitate, taxe si impozite, recuperare 

creante 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA 
  Prentu Mihaela                       Contrasemneaza 
                         Secretar comuna 
         Cons.jur.Mariana Spiridon 
Nr.38 
Data: 14.08.2013 
Hotararea a fost adoptata cu 15 voturi ”pentru’’ , 0 voturi impotriva, 0 voturi abtineri din 
totalul de 15 consilieri in functie  din care 15 prezenti la sedinta. 
 



 
 


