
ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   Nr. 35 

privind aprobarea indicatorilor  tehnico  - economici  si a  documentației, faza  proiect tehnic și  detalii 

de  execuție, aferente   obiectivului de  investiție ”Modernizare  , prin  betonare, drum sătesc, DS 1119 în  

localitatea  Bohotin,  comuna  Răducăneni,  județul Iași” 

 

 

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei extraordinare din 

data de 18 septembrie  2015; 

Luând  act  de : 

-Expunerea de  motive  și Proiectul de hotărâre, înregistrate sub numărul 5341/RG/2015, ale primarului 

comunei, prin care propune aprobarea indicatorilor  tehnico  - economici  si a  documentației, faza  proiect 

tehnic și  detalii de  execuție, aferente   obiectivului de  investiție ”Modernizare  , prin  betonare, drum 

sătesc, DS 1119 în  localitatea  Bohotin,  comuna  Răducăneni,  județul Iași”. 

Având în vedere prevederile   art. 41 și ale  art.44 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, 

modificată şi completată ; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

Având în vedere prevederile Ordinulului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a 

unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-

economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii", cu modificarile si completarile ulterioare ; 

        Având in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si ale alin. (4) lit. d) din  Legea  nr. 215/2001, 

privind  administratia publica locala, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare ; 

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

           Art. 1. Se  aprobă  indicatorii tehnico  - economici  si documentația, faza  proiect tehnic și  

detalii de  execuție, aferente   obiectivului de  investiție ”Modernizare  , prin  betonare, drum sătesc,   DS 

1119 în  localitatea  Bohotin,  comuna  Răducăneni,  județul Iași”, conform documentației tehnice   

întocmite  de  către  S.C. BODO INVEST  S.R.L. IAȘI , după  cum urmează: 

 

 A. Indicatori economici: 
- Valoare totală, fără TVA:  462.240 lei, din care: 

              C+M: 438.500 lei. 

- Valoare totală cu TVA: 571.114 lei, din care: 

      C+M: 543.740  lei. 

  - Cheltuieli diverse si neprevazute : - 0 lei ; 

 

B. Indicatori tehnici: 

- Lungime tronson: Km 0+000 – 0+350; L=350,00 ml; 

-Platforma  drumului- 5,00 m; 

-Partea  carosabilă- 4,00 m; 

-Acostamente =2 x 0,50 

- Suprafață carosabil amenajare  drum = 1.477,00 mp; 

- Sistem  rutier aplicat:20 cm start beton rutier BcR4, hărtie Kraft, 5 cm nisip  pilonat, 35  cm strat  fundație   

din  balast(10 cm existent  după scarificare  și  reprofilare și  25  cm  completare  cu  strat  de balast); 



-Execuție  rigole betonate cu dale  de  beton  de  ciment C30/37 cu  grosime de  10  cm pe  un strat  de  

nisip pilonat  și  în campuri  de 2  m lungime și  rostuite  cu mortar  de  ciment; 

-Execuție  podețe tranversale  și laterale; 

- Suprafața  total  ocupată – 3.500 mp. 

 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Răducăneni. 

Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Compartimentului 

contabilitate, Compartimentului  Achiziții Publice şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul 

legalităţii.  

 

 

 

Dată astăzi:18 septembrie  2015. 

 

 

 

 

 

 

 

                               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ   

                                           Consilier local,                                            

 

                            VALENTIN PETREA 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                      Contrasemnează  

                                                                                                                                                    p.  Secretar comună 

 

                                                                                                                                     cons. jur. Diana Maria  PUIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată în unanimitate de cei prezenţi, respectiv cu votul a 12 consilieri locali dintre cei 15 ai 

Consiliului Local al Comunei Răducăneni.     



ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI 

 

                              P R O I E C T 
 

H O T Ă R Â R E A   Nr. _______ 

privind aprobarea indicatorilor  tehnico  - economici  si a  documentației, faza  proiect tehnic și  detalii 

de  execuție, aferente   obiectivului de  investiție ”Modernizare  , prin  betonare, drum sătesc, DS 1119 în  

localitatea  Bohotin,  comuna  Răducăneni,  județul Iași” 

 

 

 Consiliul local al comunei Răducăneni, judeţul Iaşi întrunit la lucrările şedinţei extraordinare din 

data de 17 septembrie  2015; 

Luând  act  de : 

- Expunerea de  motive  a  d-lui primar înregistrată sub numărul 5341/RG/2015 prin care propune 

aprobarea indicatorilor  tehnico  - economici  si a  documentației, faza  proiect tehnic și  detalii de  

execuție, aferente   obiectivului de  investiție ”Modernizare  , prin  betonare, drum sătesc, DS 1119 în  

localitatea  Bohotin,  comuna  Răducăneni,  județul Iași”. 

Având în vedere prevederile   art. 41 și ale  art.44 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, 

modificată şi completată ; 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadru al 

documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de 

elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

Având în vedere prevederile Ordinulului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a 

unor prevederi din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-

economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii", cu modificarile si completarile ulterioare ; 

        Având in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) si ale alin. (4) lit. d) din  Legea  nr. 215/2001, 

privind  administratia publica locala, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare ; 

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificarile si completarile ulterioare, 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

           Art. 1. Se  aprobă  indicatorii tehnico  - economici  si documentația, faza  proiect tehnic și  detalii de  

execuție, aferente   obiectivului de  investiție ”Modernizare  , prin  betonare, drum sătesc, DS 1119 în  

localitatea  Bohotin,  comuna  Răducăneni,  județul Iași”, conform documentației tehnice   întocmite  de  

către  SC BODO INVEST  SR.L. IAȘI , după  cum urmează: 

 

 A. Indicatori economici: 

- valoare totală, fără TVA:  462.240 lei, din care 

     C+M: 438.500 lei 

- valoare totală cu TVA: 571.114 lei, din care 

     C+M: 543.740  lei 

           - Cheltuieli diverse si neprevazute : - 0 lei ; 

 

B. Indicatori tehnici: 

- Lungime tronson: Km 0+000 – 0+350; L=350,00 ml; 

-Platforma  drumului- 5,00 m; 

-Partea  carosabilă- 4,00 m; 

-Acostamente =2 x 0,50 

- Suprafață carosabil amenajare  drum = 1.477,00 mp; 

- Sistem  rutier aplicat:20 cm start beton rutier BcR4, hărtie Kraft, 5 cm nisip  pilonat, 35  cm strat  fundație   

din  balast(10 cm existent  după scarificare  și  reprofilare și  25  cm  completare  cu  strat  de balast); 



-Execuție  rigole betonate cu dale  de  beton  de  ciment C30/37 cu  grosime de  10  cm pe  un strat  

de  nisip pilonat  și  în campuri  de  2  lungime; 

-Execuție  podețe tranversale  și laterale; 

            - Suprafața  total  ocupată – 3.500 mp. 

 

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Răducăneni. 

Secretarul comunei va transmite copie de pe prezenta hotărâre Compartimentului 

contabilitate şi Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.  

 

 

Dată astăzi:________ 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

INIȚIATOR  PROEICT, 

PRIMAR, 

MIHAI IRIMIA 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Avizat  pentru  legalitate                                                                                                                                                                          

p.  Secretar comună 

 

                                                                                                                                     cons. jur. Diana Maria  PUIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


