ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL MOLDOVENI

HOTARAREA
Nr. 60 din data de 24.09.2020
privind aprobarea intocmirii documentației necesare pentru implementarea obiectivului de
investiții ,,Reabilitare și modernizare drumuri și poduri afectate de pagube produse în
urma calamităților în comuna Moldoveni, județul Neamț,, prin incliderea în Programul
național de construcții de interes public sau social, Subcapitolul ,,Lucrări de primă urgență,,
realizat prin Compania Națională de Investiții
Consiliul Local al comunei Moldoveni,judetul Neamt:
Având în vedere :
- Referatul de aprobare nr. 2.232 din 11.09.2020 inițiat de către primarul comunei și raportul
de specialitate nr. 3.232 din data de 11.09.2020, întocmit de către Șef SVSU prin care se
arată necesitatea și oportunitatea aprobării acestui proiect;
-Văzând avizul favorabil dat de cele 3 comisiile de specialitate ale Consiliului Local
Moldoveni ;
-Solicitatea adresată către Compania Națională de Investiții ;
In conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 16 din data de 19.08.2014,
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea
Companiei naționale de Investiții ,,C.N.I.,, S.S. cu modificările și completările ulterioare ;
In temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a din Codul administrative adoptat prin OUG
nr. 57/2019, adoptă prezenta
H O T A R A R E:
Art. 1 Se aprobă întocmirea documentației necesare pentru implementarea obiectivului
de investiții ,,Reabilitare și modernizare drumuri și poduri afectate de pagube produse în urma
calamităților în comuna Moldoveni, județul Neamț,, prin incliderea în Programul național de
construcții de interes public sau social, Subcapitolul ,,Lucrări de primă urgență,, realizat prin
Compania Națională de Investiții, pentru următoarele obiective :
- DE 317 – 1.559 metri liniari ;
- DC 218 – 1.591 metri liniari ;
- Pod – DC 179
Art. 2 Se aprobă suma de 98 mii lei pentru studii de teren și servicii de proiectare
(proiectare faza D.A.L.I., expertiză tehnică, studiu geotehnic, studiu hidrologic, studii top,
etc).
Art. 3 Primarul Comunei Moldoveni prin aparatul de specialitate, vor duce la
îndeplinirea prevederile prezentei hotărâri.
Art. 4 Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor
şi autorităţilor interesate.

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
Consilier,
Adrian Marcel HAVRICI

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL,

Marcela Gabriela CEPREAGĂ

