ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODEȘTI
Telefon: 0233/243007; 0745/631248 | Fax: 0233/243088
CUI: 2613133

HOTĂRÂREA
privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului

„M odernizare, renovare și dotare Căm in cultural din satul Bodeștii de Jos,
com una Bodești, județul Neam ț”
Consiliul Local al Comunei Bodești, județul Neamț
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
• Avizul tehnico-economic al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
• Ghidul solicitantului, Submăsura 7.6 „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului
cultural” din sesiunea de proiecte derulată de AFIR;
• Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate
din fonduri publice;
• Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare;
• prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la
Strasbourg la 15.10.1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 4, lit. d), al alin. 6, lit. a), punctul 1,
coroborate cu art. 115, alin. (1), litera b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice
locale, modificată și republicată,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 – Se aprobă documentația tehnico-economică a proiectului „M odernizare, renovare

și dotare Cămin cultural din satul Bodeștii de Jos, comuna Bodești, județul Neamț”,
denumit în continuare Proiectul.

Art. 2 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici, cuprinși în anexa 1 care este parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 3 – Primarul comunei, domnul Barna Marinel va asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 4 – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor
interesate.

Nr. 47 din 29.05.2017
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi pentru; 0 voturi contra; 1 abţineri.
La ședință au fost prezenți 9 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție.
Preşedinte de şedință,
Budiș Constantin

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODEȘTI
Telefon: 0233/243007; 0745/631248 | Fax: 0233/243088
CUI: 2613133
ANEXA 1 la HCL nr. 47/ din 29.05.2017
privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului „Modernizare, renovare și dotare
Cămin cultural din satul Bodeștii de Jos, comuna Bodești, județul Neamț”
Indicatori tehnico-economici ai proiectului „ M odernizare, renovare și dotare Căm in

cultural din satul Bodeștii de Jos, com una Bodești, județul Neam ț”
Indicatori tehnici:

Nr.
crt.

Nume indicator

Valoare indicator

1.

Regim de înălțime

Parter

2.

Suprafață totală construită

431,00 mp

3.

Suprafaţa desfăşurată

431,00 mp

4.

Aria utilă

327,88 mp

5.

Capacitate cămin cultural (nr. locuri)

78

Indicatori economici:
Nr.
Nume indicator
crt.

Valoare indicator
TOTAL FARA
TVA

TVA

TOTAL CU
TVA

Valoare totală a investiției LEI
1.

curs ECB din data de 13.03.2017 1 euro = 4,5560 lei

1.077.148

203.775

1.280.923

2.

Valoare totală a investiției EURO

236.424

44.727

281.151

Preşedinte de şedință,
Budiș Constantin

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

