
ROMANIA    

JUDETUL BACAU   

CONSILIUL LOCAL HELEGIU 

 

HOTĂRÂRE 

28/22.04.2021 

privind  aprobarea indicatorilor tehnico - economici 

rezultati din studiul de fezabilitate al obiectivului  de investitii’’ Reabilitarea si 

modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamitati in comuna Helegiu, 

judetul Bacau’’ 

 

  Consiliul local al comunei Helegiu, jud Bacau, intrunit in sedinta ordinara din   

22.04.2021,    

    În conformitate cu prevederile: 

 - Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice; - 

Vazand : 

-Referatul de aprobare nr. 2991/20.04.2021 al Primarului comunei Helegiu , prin 

care  se propune aprobarea studiului de fezabilitate si  indicatorilor tehnico - 

economici  la  obiectivul  de investitii Reabilitarea si modernizarea infrastructurii 

rutiere afectate de calamitati in comuna Helegiu, judetul Bacau; 

- Referatul   Compartimentului de specialitate  nr.   2992/20.04.2021. 

- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Helegiu 

nr12/21.04.2021; 

In conformitate cu prevederile; 

În temeiul prevederilor art 129 (2) lit. b, alin(4) lit d,  art. 139 alin. (1) precum și 

cele ale art.196(1) lit.a  ) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare :   

 

HOTARASTE: 

 

Art. 1 - Se aproba indicatorii tehnico - economici rezultati din  studiul de 

fezanilitate  al  obiectivului de investitii ‘’Reabilitarea si modernizarea 



infrastructurii rutiere afectate de calamitati in comuna Helegiu, judetul Bacau’’, 

dupa cum urmeaza; 

 Indicatori tehnici. 

 Caracteristicile principale ale constructiilor sunt urmatoare: 

  - clasa tehnica - V (drumuri satesti de folosinta locala), 

 - viteza de proiectare - 25 km/h, 

 - lungimea strazilor modernizate - 12,025 km, 

 - latimea partii carosabile - 3,00 - 6,00 m, 

 - latimea acostamentelor - 0,50 m, 

 - latimea platformei - 4,00 - 7,00 m, 

 - panta transversala parte carosabila - 2,0 %, 

 - panta transversala acostamente - 4 %, 

 - structura rutiera - rigida, 

 - clasa de importanta - III, 

 - categorie de importanta - C. 

 Modernizarea drumurilor presupune executarea urmatoarelor lucrari mai 

importante: 

 - trasarea lucrarilor, 

 - compactarea patului drumului, 

 - montarea podetelor, 

 - realizarea rigolelor/santurilor, 

 - realizarea stratului izolator de nisip, 

 - realizarea stratului de fundatie din balast, 

 - realizarea stratului de nisip, 

 - realizarea stratului din hartie kraft, 

 - realizarea stratului din beton de ciment rurier, 

 - amenajarea acostamentelor, 

 - amenajarea drumurilor laterale, 

 - amenajarea intersectiilor cu drumul national, 

 - executare lucrari pentru siguranta circulatiei respectiv semnalizare rutiera 

orizontala si verticala. 

 

 Indicatori economici; 

  

Valoarea totala a obiectivului de investitii este de 65.068.186,58 lei inclusiv TVA 

din  care  53.966.214,79 lei inclusiv TVA - C + M astfel: 

 1. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului - 0,00 lei incl. TVA, 

 2. Cheltuieli pentru asigurarea cu utilitati necesare obiectivului - 0,00 lei 

incl. TVA, 



 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - 1.817.708,69 lei incl. 

TVA, 

 4. Cheltuieli pentru investitia de baza - 53.431.895,84 lei incl. TVA, 

 5. Alte cheltuieli - 9.818.582,06 lei incl. TVA, 

 6. Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste si predare la beneficiar - 0,00 lei 

incl. TVA. 

Art. 2 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează autoritatea 

executivă prin compartimentele de specialitate. 

Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotarare primarului 

comunei, si Prefectului Judetului Bacau,  va fi adusa la cunostinta publica, prin 

afisare la sediul institutiei si pe pagina institutiei https://helegiu.ro.  

 

Presedinte de sedinta 

Elena Bulaiasa             Contrasemenaza 

Secretar general  

Jr.Mariana Spiridon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Adoptata  cu: 

13 voturi « pentru » 

0 voturi « impotriva » 

1 voturi « abtineri » 
14 

consilieri prezenti 

15 consilieri validati 

https://helegiu.ro./

