
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

coMUNA TTBUCANT
PRIMAR

Nr, 4243 din 9 iunie 2021,

REFERAT DE APROBARE
a Proiectului de hotdrfire privind aprobarea efectudrii PROIECTULUI TEHNIC pentru

obiectivutdeinvesti'tietri!:;i:;Z;1,:;::;:i:f-;;Xi:i:!#{'*TrBttcANr'

IOAN RUSU, primarul comunei libucani, judetul Neam!;

Proiectul de hot5r6re propus consiliului local spre adoptare este fundamentat pe prevederile:

- prevederile Legii nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare 9i cu prevederile 60 din Legea Nr, 22712015, privind Codul fiscal, aga cum a fost el

modificat prin OUG Nr, 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor mEsuri in domeniul
investiliilor publice gi a unor m5suri fiscal-bugetare, modificarea gi completarea unor acte
normative gi prorogarea unor termene;

- in temeiul prevederilor aft. 129 alin. (2) lit. ,,b", alin. (4) lit. ,,e" din Ordonanla de UrgenlH a

Guvernului Rom6niei Nr. 522019 privind Codul Administrativ, cu modific5tile 9i complet5rile
ulterioare;

- Legea 227120t5 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

VHzAnd HotHr6rea Consiliului Local al comunei Jibucani, judelul Neam! Nr. 16 din 22 februarie
2021 privind aprobarea Obiectivutui de investilie "MODERNIZARE STRizI RL1RALE IN COMUNA

TTBUCANT, JUDETUL NEAMT - 2027',i
VEzAnd Hot5r6rea Consiliului Local al comunei Jibucani, judelul Neam! Nr. 23 din 12 aprilie 2021

privind delegarca gestiunii seruiciului de alimentare cu apd Ei de canalizare cdtre Compania
Judeteana APA SERV S,A,;

Tindnd cont de aceste 2 hot5r6ri, apreciem cE este imperios necesar ca, mai inainte de a se

derula modernizarea strHzilor rurale, si se efectueze lucr5rile de extindere a relelei de alimentare cu ap5

pe raza comunei noastre.

$i suslinem aceast5 necesitate 9i motivat de faptul c5, in cursul anilor 2016 9i, repectiv 2019, au

fost modernizate o serie de str5zi (uli!e), cu titlu de exemplu: Pustieni, Fermelor, Prim5riei, Velnilei, La

Hotar, La Telefoane, etc iar, in prezent, pentru extinderea relelei de alimentare cu ap5 pe aceste ulile
deja asfaltate, va fi mai greu 9i mai costisitor, merg6ndu-se pSnE la spargerea asfaltului montru

montarea conductelor 9i, ulterior aucerea lor in stare inilial5.
Pentru celelalte strdzi (uli!e) care urmeaz6 sd fie asfaltate, respectiv:

A. Sat Jibucani: Str. Drumul $colii - Baia comunalH (repere: BrAnzHi Elena, Tataru Dumitru,

CracanH); Str. Hum5ria Veche; Fund5tura Balan; Str. Schitului (reper Chisanovici); Str. Bicenilor (reper

Mare - Luca Daniel); Str. Prof. Vasile Gherasim (repere: Archip, CSgineanu); Str. PrisEcii (repere: Rusu

Constantin, Mustea!5); Str. La Jolan (reper: D6rlea).

B. Sat Jibucanii de Jos: Str. Florilor (reper P. Adumitresei-stadion); Str. $colii (reper $coal5-
Chelaru); Str. Dealului (reper Monument - Ipati).



C. Sat Davideni: Str. GrHdinarilor (reper: VArvea Mircea (paralizat) - RAnja M6rioara), maiint6i se

va proceda la extinderea relelei de alimentare cu ap5 9i apoi la modernizarea acestora, pentru a se evita
costurile suplimentare ca la celelalte strizi deja asfaltate.

De aceea, pentru realizarea acestui obiectiv de investilii, se impune 9i aprobarea intocmirii
proiectului tehnic.

Av6nd in vedere argumentele de fapt 9i de drept prezentate credem ci acest proiect de hotHr6re
este justiflcat, motiv pentru care, in temeiul prevederilor art. 136 alin. (3) - (a) din Ordonanla de
Urgen!5 a Guvernului Rom6niei Nr. 57l20tg privind Codul Administrativ, am procedat, impreunS cu
secretarul comunei, la nominalizarea Compartimentului Urbanism 9i Amenajarea Teritoriului care trebuie
sE analizeze 9i sH intocmeasc5 raportul de specialitate, stabilind ca datH de depunere a rapoftului ziua de
09.06. 2021, ora 15:00.

Comisia de specialitate din cadrul Consiliul Local al comunei Tibucani, judelul Neam! c5reia ii va fi
inaintat acest proiect de hot5rAre in vederea dezbaterii gi intocmirii avizului consultativ este "Comisia de
Activit5li Economico-Fi nanciare".

Cu stim6,
PRIMA&
IOAN RUSU
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COMPARTIMENT,,URBANISM 9I AMENAIAREA TERITORIULUI'
Nr. 4231 din 9 iunie 2O2l

RAPORT

cu privire la Proiectul de hotdrfire privind aprobarca efectudrii PROIECTTTLUI
TEHNIC pentru Obiectivul de investilie "EXTfiNDERE RETEA DE ALIMENTARE CU Api
iu couurun TIBttcANI, J,nDETUL NEAMT; inregistratsub Nr, 42 din g iunie 2027

Sing. MUSTEATA IOAN, referent de specialitate in cadrul Compartimentului Urbanism
9i Amenajarea Teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primaruluicomunei Jibucani,
judelul Neamt;

Viz6nd proiectul de hot5r6re ,,privind aprobarea efectu5rii PROIECTULUI TEHNIC
pentru obiectivul de investilie "EXTnNDERE RETEA DE ALIMENTARE CU Api iN coMUNA
TIBUCANI, JUDETUL NEAMT', iniliat de domnul primar Ioan Rusu, proiect Tnsolit de
Referatul de aprobare intocmit de domnul primar Ioan Rusu nr.4243 din 9 iunie Z:OZL, din care
cit5m: "VEzAnd Hot5r6rea Consiliului Local al comunei Jibucani, judelul Neam! Nr. 16 din ZZ

februarie 2021 privind aprobarea Obiectivutui de investilie "MODERNLZARE STRdZI
RURALE rN COMUNA TIBUCANI, JUDETUL NEAMT - 2O21i

VizAnd Hot5r6rea Consiliului Local al comunei libucani, judelul Neam! Nr. 23 din 12
aprilie 202L privind delegarea gestiunii seruiciului de alimentare cu apd gi de
canalizare cdtre Compania Judeteana APA SERVS,A.I

linAnd cont de aceste 2 hot6r6ri, apreciem cE este imperios necesar ca, mai inainte de
a se derula modernizarea str5zilor rurale, sE se efectueze lucr6rile de extindere a retelei de
alimentare cu ap5 pe raza comunei noastre.

Si suslinem aceast5 necesitate 9i motivat de faptul c5, in cursul anilor 2016 9i, repectiv
2019, au fost modernizate o serie de str5zi (uli!e), cu titlu de exemplu: Pustieni, Fermelor,
PrimEriei, Velnilei, La Hotar, La Telefoane, etc iar, in prezent, pentru extinderea relelei de
alimentare cu apH pe aceste ulile deja asfaltate, va fi mai greu 9i mai costisitor, mergAndu-se
p6n5 la spargerea asfaltului montru montarea conductelor 9i, ulterior aucerea lor in stare
initialS.

Pentru celelalte str6zi (uli!e) care urmeaz5 sE fie asfaltate, respectiv:
A. Sat libucani: Str. Drumul $colii - Baia comunalS (repere: Br6nz5i Elena, Tataru

Dumitru, CracanE); Str. HumEria Veche; Fund5tura Balan; Str. Schitului (reper Chisanovici); Str.
B5cenilor (reper Mare - Luca Daniel); Str. Prof. Vasile Gherasim (repere: Archip, CSgineanu);

Str. PrisScii (repere: Rusu Constantin, Mustea!5); Str, La lolan (reper: D6rlea).
B. Sat Jibucanii de Jos: Str. Florilor (reper P. Adumitresei-Stadion); Str. $colii (reper
ScoalS-Chelaru); Str. Dealului (reper Monument - Ipati).
C. Sat Davideni: Str. Gr5dinarilor (reper: VArvea Mircea (paralizat) - R6nja Mirioara),

mai int6i se va proceda la extinderea relelei de alimentare cu ap5 9i apoi la modernizarea
acestora, pentru a se evita costurile suplimentare ca la celelalte str5zi deja asfaltate.



De aceea, pentru realizarea acestui obiectiv de investilii, se impune 9i aprobarea
intocmirii proiectului tehnic.

Situatia precar5 in care se g5sesc str6zile, drumurile comunale a creat gi creazd in
continuare, efecte negative in activitatea cotidian5, determinind un nivel de trai scEzut, o stare
de s5r6cie giinapoiere a comunei, m5rind decalajul rapoftat la alte comune din Rom6nia.

Aceleagi consecinle deriv5 9i din inexistenla relelei de alimentare cu apE

Prin-o g6ndire corectH gi constructivS, administratia local5 trebuie sH ia m5suri pentru
reducerea acestui decalaj gi imbunHt5tirea traiului de zi cu zi.

Prin Planul Urbanistic General al comunei Jibucani, se fac o serie de propuneri cu privire
la reglementarea, modernizarea gi dezvoltarea retelei de circulatie 9i de alimentalie cu apH.

Conform acestuia, este prev5zut6 modernizarea retelei existente de str5zi 9i a extinderii relelei
de alimentalie cu ap5, prin lucrEri de modernizare gi amenajare a infrastructurii, care sE fac5
fat5 cerintelor actuale.

Modernizarea ciilor de acces, extinderea relelei de alimentalie cu ap5, va aduce beneficii
imediate, precum gi pe termen mediu gi lung, atAt ln privinta ridic5rii standardelor economice gi

a conditiilor igenico-sanitare c6t giTn privinta dezvoltHrii economice a comunei.
Analiz6nd Proiectul de hot5rir.e c6t 9i urmHtoarele actele normative:

- prevederile Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare 9i cu prevederile 60 din Legea Nr.22712015, privind Codul fiscal,
aga cum a fost el modificat prin OUG Nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea
unor m5suriin domeniul investitiilor publice gi a unor mHsuri fiscal'bugetare, modificarea
gi completarea unor acte normative gi prorogarea unor termene;

- in temeiul prevederilor aft. 129 alin. (2) lit. ,,b", alin. (4) lit. ,,e" din Ordonanla de

Urgenl6 a Guvernului RomAniei Nr, 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificStile

9i complet5rile ulterioare;
- Legea 227170L5 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
- LuAnd act cH s-au respectat principiile transparenlei in procesul de elaborare a

proiectelor actelor normative conform Legii Nr. 5212003 privind transparenla decizional5
in administralia public5,

apreciez cE proiectul de hot5rdre susmenlionat, este justificat 9i respect5 cerinlele
prevEzute de lege.

Sing. MUSTEATA
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