
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

coMrrNA ZANE$TI
CONSILruL LOCAL

HOTARARE
Nr.40 din 18.07.2013

Privind aprobarea instrumentarii proiectului" Modernizare strada Brazilor in
lungime de 620 m-ComunaZdneqt| JudetuI Neamf."

Consiliul Local al comune i Zdneqti,j udelul Neam!;
Avand in vedere prevederile:

-art.I26 din Legea administratiei publicelocale nr. 21512001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-art.44 alin. (1) din Legea nr.27312006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararca Guvernului nr.2812008, privind aprobarea continutului cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente institutiilor publice, precum si a

structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective si
lucrari de investitii;

Examinand expunerea de motive a primarului comunei Zanesti nr. 32961
12.07.2013 din care rezulta necesitatea si oportunitatea aoestui proiect;

Luand act de avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
local al comunei Zanesti

intemeiul dispozitiilor art.36 alin. (2)Iit. b, alin.(4) lit.d, alin. (6) litera a,

pct.L3, precum si ale art. 45 alin.(2) litera e, din Legea nr. 21512001 privind
administralia publicb 1oca15 republicatd, cu modificdrile qi complet[rile ulterioare,

HOTAnA$TE:

Art. I - Se aproba instrumentarea proiectului si realizarea investitiei
"Modernizare strada Brazilor in lungime de 620 m.rComuna Zilneqti, Judetul
Neamt."

ART. 2- Lucrarile sunt prevazute in bugetul local pentru perioada de
r ealizarc a investitiei.

ART. 3- Se aproba Studiul de fezabilitate pentru investitia
""Modernizare strada Brazilor in lungime de 620 m.,Comuna ZilneEti,
Judetul Neamt.", respectiv indicatorii tehnico- economici, dupa cum urmeaza:
Valoarea totala a investitiei: 58i.531,254 miilei
din care C+M: 532.818,721mii\ei



( capacitati: -lungime strada L= 620 mt acostamente-2x},75m
santuri si rigole-1.000 ml santuri neprotejate
podete tubulare laterale- I buc. podete tubulare laterale cu diametrul de 500 mm corugat
podete tubular transversal- 2buc. podete tubular transversale cu diametrul de 600 mm tip
PREMO
drumuri laterale- I strada lateral amenajatape o lungime de 20,00 ml cu parte carosabila
de 4,00 m
Durata de realizare a investitiei :30 zile
Sursele de finantare: fonduri locale

Art. 4 - (1) Prezenta hotdr0re se comunica prefectului judefului Neamf in
vederea exercitarii controluul lui cu privire la legalitate $i so aduce la cunoqtinfa
publicd prin grija secretarului comunei ZLneqti.

@ Aducerea la cunoqtin{i publica se face prin afiqarea la sediul
autoritd{ilor administrafiei publice locale, c6t qi prin site-ul oficial al Primlriei
comunei Zdneqti www.oomunazanesti.ro
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