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RAPORT DE SPECIALITATE

la poiectul de hodrerc pivind modifrcarea Hotlrerca Cansitiului LMI at comunei
fibucanl judetul Neaml n 68 din 29.O9.2O2t ti apobta implemendii

proiectului,, T oDER IZARE DRUMURI DE TN|ERES LOCAL itt co una TrBUaIrt
JUDEIUL EAtt T 'i inr€gistrat sub Nr. 14 din 8 februarie 2022

MOISA NICULAI, referent in cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Impozite
5i Taxe Locale din cadrul aparatului de specjalitate al primarului comunei Tibucani, judelul
Neam!;

V5zand proiectul de hoGrare privind modificarea Hotirerea Consiliului Local al comunei
Tibucani, judelul Neam! Nr. 68 din 28.09.2021 9i aprobarea implementtrii proiectului ,,
MODERTIIZARE DRUMURT DE INTERES LOCAL iT! COTI'UTTA TTBUCA I, JUDEruL
IIEAMT ", iwegisl.Jat sub Nr. 14 din 8 februarie 2022, proiect insolit de Referatul de aprobare
intocmit de domnul primar Ioan Rusu nr. 1108 din 8 februarie 2022, din care, citEm;

Proiedul se justifict din urmStoarele considerente:
Din punct de vedere economic se pot aprecia urmttoarele:

- impad direct 9i indirect asupra dezvolt6rii economice, sociale ti culturale;
- reducerea costurilor de operare a transportului, implicit atragerea investitorilor;
- crearea de noi locuri de munc5, in faza de executie a lucrdrilor, iar la finalizarea acestuia

prin dezvoltarea de noi afaceri;
cregterea nivelului investilional 9i atragerea de noi investitori autohtoni 9i strlini, care sE
contribuie la dezvoltarea zonei;

- creSterea numtrului de obiedive in vederea unei dezvolGri durabile,
obiedivele specifice sunt atinse prin implementarea investiliei privind modernizarea drumurilor
analizate, ce fac legttura direct sau indirect cu institulii politico-administrative, socio-medicale,
turistice etc., ceea ce conduce la urmitoarele:
> Beneficii economice:

- economie de carburant;
- reducerea costurilor cu repararea autovehiculelor;
- cre9terea valorii terenurilor din zon5.

> Beneficii sociale:
- economie de timp pentru transportul persoanelor 5i bunurilor;
- cregterea mobilitElii populaliei;
- accesul rapid al mijloacelor de intervenlie pentru situalii exceplionale (ambulanta,

politie, pompieri, Inspectoratul pentru Situatii de urgenta);
- accesul la mljloacele de transport in comun,

> Beneficii de mediu:
- reducerea polubrii prin sc5derea suspensiilor in aer



- reducerea polutrrii apelor

2. Existenla unor comunit5li izolate pentru care nu existd acces la serviciile
esenliale (sinitate, invilim6nt, servicii administrative etc.) sau acesta este atlit de
dificil inc6t fdr5 o intervenlie imediatii se afecteaz, dreptul la s{nitate. educatie
9i/sau exercitarea altor drepturi fundamentale.

In prezent, in anotimpul ploios situalia existente determinS practic izolarea comunitetilor
deservite de drumurile propuse pentru modernizare, Astfel, datorit5 ploilor abundente din ultimii
ani care au condus la cretteri frecvente ale nivelului freatic 9i spilSri de versanli, drumurile
propuse modernizSrll prezintS numeroase degraderi datorit6 ctrora traficul se desftgoar5
deosebit de greoi, iar in perioadele ploioase drumurile respective devin impracticabile,
nepermitand accesul locuitorilor la obiectivele din comunl ti implicit la drumurile de clasE
superioara prin intermediul clrora se ajunge la oragele din zoni.

De asemenea, pe aceste drumuri de modernizat lucrSrile de colectare 9i evacuare a
apelor pluviale sunt deficitare sau lipsesc cu desivArgire, iar cele de ap5rare, suslinere 9ilsau
consolidare a corpului drumului prezintS numeroase degradtrri ce pun in primejdie siguranla
traficului rutier.

Lipsa lucrErilor de protectie a ganturilor in zonele cu declivitate gi a lucr;rilor speciflce de
drenaj gi consolidEri locale, a dus la evacuarea incorect5 a apelor 9i aparilia de zone cu
instabilitate ce trebuie eliminate odat5 cu imbun5eitirea condiliilor de mediu prin preluarea
corespunz5toare a torenlilor sezonieri de pe versanli.

Mention5m faptul c5 in zona de interes a proiectului de modernizare a drumurilor existd
o populalie activE cu numerogi copii care trebuie sE mearg5 la scoal;.

Situalia precart in care se g5sesc propuse a fi modernizate, au creat 9i creeazd in
continuare grave efecte negative, cele mai semnificative fiind:

- accesul foarte dificil la obiectivele economico - sociale, culturale, precum gi la instituliile
publice ce deservesc locuitorii comunei;

- accesul greoi al mijloacelor de interventie in caz de urgenlH;
- desfSgurarea cu dificultate a activitetilor medicale (mai ales in contextul dinamicii

evoluliei infeqiei SARS-CoV-2) 5i veterinare;
- dezinteresul persoanelor cu studii superioare de a se stabili in comunt (profesori,

inginer;, medici etc.);
- dezinteresul investitorilor in dezvoltarea economicB a comunei;
- lipsa de interes a tinerilor comunei de a rimene in comuni 9i de a construi locuinte;- aglomerarea traficului datorita vitezelor de rulare foarte mici, fapt care conduce la o

cregtere a consumului de carburanti ti implicit lcregterea factorilor de poluare a
mediului;

- neasigurarea circulaliei rutiere in condilii minime de siguranlt Si confort, in special in
perioadele critice ale anului.
Avend in vedere cele menlionate mai sus, concluzion5m cd starea actualt a drumurilor

propuse pentru modernizare, determind un nivel de trai scEzut, o stare de sbr5cie glinapoiere a
satelor, care se accentueaz5 pe zi ce trece, mdrind decalajul 9i asa uriag tnregistrat intre
comuna Ipatele 9i alte localitili din Rom6nia, fEr; a mai menliona decalajul cu alte tEri din
Uniunea Europeani.
II. Nefezabilitatea realizirii unor obiective de investilii din categoriile prevlzute la
art. 4 alin. (1) lit. a) 9i b) din Ordonania de urgenld a cuvernului nr. 95/2021
1. Imposibilitatea de realizare din motive e@nomice, precum:
a) diferenlele de nivel ale amplasamentului duc la costuri de investiljelexploatare peste gradul
de suportabilitate al locuitorilor;
Nefezabilitatea realiz5rii unor sisteme de alimentare cu apa si canalizare:



./ Imposibilitatea de realizare a unor bazine de colectare a apelor la o cota superioara fata de

localit5tile si de zonele de lnteres, ar conduce la realizarea unor sisteme de pompare a apel
potabile care sunt foarte costisitoare si necesita lucr;ri de intrelinere si mentenan!5 periodice;
,/ Imposibilitatea de realizare, din motive economice, din cauza faptului ca pe amplasamentele
drumurilor studiate diferentele de nivel duc la costuri de investilie nesustenabile. Declivitelile
mari conduc la utilizarea unor sisteme de pompare de presiune mare. Totodata, este necesart
realizarea de $pbturi cu adencime foarte mare pentru a asigura declivit5li ale conductelor care
sa se lnscrie in limitele impuse de normative. Pentru sistemele de pompare este necesar5
realizarea de trasee si racorduri electrice speciale pentru asigurarea funqion5rii acestora.

'/ In cazul realizdrii de brangSri la releaua existenta de apa-canal s-ar pune presiune foarte
mare pe aceasta, fapt ce ar conduce la avarii ale sistemelor existente de apa-canal;
./ Av6nd in vedere ca pe drumurile cu declivitSli foarte mari, traseul acestora se desftgoard pe

versanli de deal, orice avarie a sistemelor de apa-canal, implicit orice spargere a conductelor, ar
conduce la crearea de instabilitate a versanlilor si astfel s-ar produce alunec5ri de teren care ar
pune in pericol atet construeiile existente din zona, ar putea distruge flora si fauna din zona
afectata 9i chiar inclusiv pierderea de vieli omenegti

b) numerul mic de locuitori beneficiari geneneazi un cost unitar raportat la valoarca
investiliei peste standardul de cost in vigoare;
Nefezabilitatea realiz;rii unor sisteme de alimentare cu apa si canalizare:
../ Imposibilitatea brangErii la conductele de ap5 si canalizare existente, din cauza distantei
foarte mari penS la racorduri, fapt ce ar conduce la investiiii foarte mari pentru aducliunea de
apa pan; la zonele de interes;
.,/in zonele propuse a fl deservite de instalaliile de apa si canalizare, sunt in mare parte populate
cu persoane ce nu au posibilitBti financiare pentru asigurarea platii lucrHrilor cu crearea /
adaptarea instalatiilor interioare existente si plata ulterioara a serviciilor, fapt ce determina un
interes sclzut al locuitorilor din aceste zone fata de aceste utilitlti
./Costurile de exploatare ar deveni peste gradul de suportabilitate al locuitorilor si astfel acestia
nu se vor branga la sistemele de alimentare cu apa si canalizare;

2. Imposibilitatea de realizare din motive de naturd tehnicE, precumi
a) pa rticula rit5tile amplasamentului;
./ Imposibilitatea brangSrii la conductele de ap5 si canalizare existente, din cauza distantei
foarte mari pe# la racorduri, fapt ce ar conduce la investilii foarte mari pentru aduqiunea de
apa pan5 la zonele de interes;

b) lipsa unei surse de ap5 care sE asigure alimentar€a in sistem centralizat;
../ in proximitatea investiliei nu exista suficiente surse naturale de apa ce ar putea face obiectul
capt5rii. Din aceste motive, valorile pentru realizarea acestel investilii, in acest moment, nu pot
fi determinate.
c) lipsa emisarului pentru evacuarea apei uzate epurate.
./ in proximitatea investiliei nu exista emisar pentru evacuarea apelor uzate.
III. Concluzii
Realizarea obiedivului de investitii "N4ODERNIZARE DRU|4URI DE INTERES LOCAL IN COMUNA
IIBUCANI, IUDETUL NEAMT" rezolva obiedivele socio - economice ale comuni6lii. Acestea
sunt legate de imbunltdlirea condiliilor de transport atat in interiorul zonei luate in studiu cet 9i
inspre/dinspre zona luatE in studiu (accesibilitatea zonei), precum 9i imbunbt;tirea conditiilor de
mediu.



Prin realizarea obiectivului de investitii va cregte coeziunea teritorialx prin crearea accesului la

cSile de comunicalie existente din zon;, imbunitilirea atat a conditiilor de viaH, cit gi a

standardelor de munc5.
Prin nerealizarea investiliei, activitatea economic; va fi condamnaH la stagnare sau chiar
sc;dere, fapt ce va conduce la inapoierea comunei 9i cregterea decalaje existente intre
comunele din Romania 9i alte !5ri membre ale L.JE. De asemenea, starea drumurilor existente
conduce la costuri ridiclte de intrelinere ale vehiculelor locuitorilor,
In concluzie, avend in vedere structura aduala a populaliei, din calculele estimate s-a identificat
ineficienta economica a realiz5rii lucr5rilor de apa si canal, pe traseele de drumuri propuse spre

modernizare.
Analizend temeinicia motivelor care stau la baza propunerii, constat5m cl solicitarea

Domnului Primar Rusu Ioan este legalS 9i indreptilit5, actualb 9i oportun5, intemeindu-se pe
prevederile:

a) art. 120 9i art. 121 alin. (1) 9i (2) din Constitulia Romeniei, republicatt;
b) art. 8 9i 9 din Grta europeana a autonomiei locale, adoptati la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificatS prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) 9i art. 1166 9i urmttoarele din Legea nr. 28712009 privind Codul civil,

republicatS, cu modificirile ulterioare, referitoare la contrade sau conventii;
d) art.20 ti 21 din Legea cidru a descentralizbrii nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) ti d) din Legea administratiei publice locale nr. 2f512001,

republicat5, cu modific5rile 9i completdrile ulterioare;
0 Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificirile 9i complet5rile

ulterioare;
9) Ordonanlei de urgenta a Guvernului ff. 951202! pentru aprobarea Programului

National de Investilii "Anghel Saligny"
h) NORMELE METODOLOGICE din 22.09.2021 pentru punerea in aplicare a

prevederilor Ordonanlei de urgenta a Guvernului nr. 9512021 pentru aprobarea
Programului National de Investilii "Anghel Saligny'i pentru categoriile de investilii
prevSzute la art.4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanla de urgenta a Guvernului nr.
95/2021, Publicat in I4ONITORUL OFICIAL nr. 910 din 22 septembrie 2021.

linAnd seama de prevederile art.43 alin. (4) din Legea nr.2412000 priyind normele de
tehnici legislativS pentru elaborarea actelor normative, republicatS, cu modific5rile ti
completirile ulterioare, se mentioneaz; urm;toarele avize, previzute de lege,


