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HOTĂRÂRE 
privind implementarea proiectului 

„Modernizare, renovare și dotare Cămin cultural din satul Bodeștii de Jos, comuna 
Bodești, județul Neamț” 

 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:  
- Ghidului Solicitantului, Submăsura 7.6 „Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural” din 

sesiunea de proiecte derulată de AFIR; 
- art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituția României, republicată; 
- art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 

ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
- art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
- art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;  
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la 

15.10.1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
 
În temeiul art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001 a administrației publice locale, modificată şi republicată, 
 
luând act de: 

a) expunerea de motive prezentat de către primarul comunei Bodești, în calitatea sa de inițiator, 
înregistrată cu nr. 3591 din 25.05.2017, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, 
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul secretarului comunei Bodești  cu nr. 3592 din 25.05.2017, prin care se motivează, în 
drept şi în fapt, necesitatea şi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivității; 

c) raportul comisiilor de specialitate a Consiliului Local Bodești; 
 
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes 
local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 47 din 29.05.2017 aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului 
„Modernizare, renovare și dotare Cămin cultural din satul Bodeștii de Jos, comuna Bodești, județul 
Neamț” 
 
Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre.  

 
 



 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1. Se aprobă implementarea şi instrumentarea de către comuna Bodești a proiectului 
„Modernizare, renovare și dotare Cămin cultural din satul Bodeștii de Jos, comuna Bodești, județul 
Neamț”, denumit în continuare Proiectul ca prioritate investițională; 

Art. 2. Se aprobă următoarele: 
- necesitatea şi oportunitatea investiției „Modernizare, renovare și dotare Cămin cultural din 

satul Bodeștii de Jos, comuna Bodești, județul Neamț”; 
- lucrările vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției în cazul 

obţinerii finanţării; 
- angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere şi / sau reparare a investiției pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 
- numărul de locuitori deserviți de proiect/utilizatori direcți precum și caracteristicile tehnice 

ale proiectului sunt cuprinse în Anexa 1, anexă care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre; 

- nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al comunei Bodești pentru relația cu AFIR 
în derularea proiectului în persoana domnului Primar – Barna Marinel. 

- detalierea activităţilor sociale și culturale desfășurate în ultimele 12 luni anterioare datei 
depunerii Cererii de Finanțare sunt cuprinse în Anexa 2 la prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate şi 
de ordonator principal de credite, respectiv domnul Barna Marinel – primar al comunei Bodești; 
  Art. 4. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul National de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit 
legii. 

Art. 5. Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la articolul 1, 
precum şi cheltuielile de întreținere şi exploatare pentru proiectul realizat, se suportă din veniturile proprii 
ale bugetului local şi/sau împrumuturi. 
 Art. 6.  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Bodești.  

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut 
de lege, primarului Barna Marinel şi prefectului județului Neamț şi se aduce la cunoștință publică prin 
afișarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet www.bodesti.ro.  

 
 

Nr. 48 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bodesti.ro/
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ANEXA NR. 1 la HOTĂRÂREA nr. 48 din 29.05.2017 
privind implementarea proiectului „Modernizare, renovare și dotare Cămin cultural din satul Bodeștii 

de Jos, comuna Bodești, județul Neamț” 
 
 
 

1. Numărul de locuitori ai comunei Bodești deserviți de proiect: 4.472 de locuitori, conform 
Recensământului populației din anul 2011 - Anexa 6 publicată pe site-ul www.afir.info; 

2. Caracteristicile tehnice ale investiției:  
 suprafață teren aferent căminului cultural: 1.600 mp, suprafață clădire aferentă căminului 

cultural: 431 mp; 
 capacitate cămin cultural sat Bodeștii de Jos - 78 locuri; 

 
3. Indicatorii economici ai investiției:  

Nr. 
crt. Nume indicator 

Valoare indicator 

TOTAL FARA 
TVA TVA TOTAL CU 

TVA 

1.  

Valoare totală a investiției LEI 

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 
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ANEXA NR. 2 la HOTĂRÂREA nr. 48 din 29.05.2017 
privind detalierea activităților sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni, anterioare datei 

depunerii Cererii de finanțare 
 
Nr. 
activi
t. 

Denumire 
activitate 
culturală/socială 

Descrierea activității Perioada de 
desfășurare 

I. Activități culturale 

1.  
”Comori 
artistice ale 
satului” 

Activitatea culturală s-a desfășurat pe scena Căminului 
Cultural din satul Bodeștii de Jos și a constat în susținerea 
unui recital de muzică de către grupul vocal-instrumental 
format din elevi ai unităților de învățământ din comuna 
Bodești.  

 

Formația este compusă din aproximativ 30 de copii care 
participă periodic la diferite concursuri organizate pe plan 
local, fiind divizată în două grupuri: 

- ansamblu coral format din elevi aparținând diferitelor 
cicluri de învățământ ale unităților de învățământ din 
comuna Bodești; 

- orchestră de chitară, compusă din mai multe grupe de 
elevi de la clasele a IV-a, a V-a și a VI-a din cadrul 
școlilor din comuna Bodești.  
 

12 iunie 2016 

2.  
„Sărbătoarea 
Mărțișorului”  

Activitatea culturală a fost realizată cu ocazia primei zi a lunii 
martie. În cadrul acestui eveniment, copiii de la școala din 
Bodeștii de Jos s-au adunat la Căminul Cultural Bodeștii de 
Jos unde au confecționat mărțișoare și felicitări de diverse 
forme și culori pe care le-au dăruit familiei și tuturor celor 
dragi. De asemenea, elevii au recitat poezii dedicate 
mărţişorului și venirii primăverii. 

 

Scopul organizării acestei activități a fost cel de a sprijini 
dezvoltarea abilităţilor personale ale copiilor, de a descoperi 
şi promova elevii talentaţi și de a crea alternative de petrecere 
a timpului liber. 

1 martie 
2017 



Nr. 
activi
t. 

Denumire 
activitate 
culturală/socială 

Descrierea activității Perioada de 
desfășurare 

  

3.  
 ”Artă și 
meșteșuguri 
tradiționale ” 

Această activitate a fost desfășurată sub forma unui atelier de 
creație ce a avut ca obiectiv promovarea tradițiilor locale ale 
Comunei Bodești.  

 

Activitatea a reprezentat o întoarcere în trecut, copiii 
participând la momente de „poveste”: țesutul la război, 
împletituri din răchită, sculptură în lemn, pictură de icoane pe 
sticlă şi lemn și rețete culinare tradiționale specifice zonei 
locale. 

 

 

 

23 iulie 2016 

4.  

Spectacol de 
teatru 

„CAPRA CU 
TREI IEZI”  

Această activitate a constat într-un spectacol de teatru al cărei 
scop a fost punerea în scenă a cunoscutei povești a autorului 
Ion Creangă sub forma unei comedii muzicale interactive. 
Activitatea culturală s-a adresat în principal elevilor unităților 
de învățământ din comună dar și celorlalți locuitori ai 
comunei Bodești. Interpretarea actorilor, alături de muzica 
tradiţională, au alcătuit o reprezentaţie clasică valoroasă ce a 
reușit să transfere un impresionant bagaj emoţional şi raţional 
tuturor celor prezenți, indiferent de vârstă. 

 

12 decembrie 
2016 

5.  
„În așteptarea 
Moșului” 

Activitatea a fost organizată cu ocazia sărbătorilor de iarnă. 
Astfel, în cadrul acestui eveniment au fost organizate 
activități specifice sărbătorilor de Crăciun (recital de cântece 
și poezii). Activitatea a fost desfășurată cu ajutorul copiilor 
instituționalizați de la centrul social numit Casa Ray din 
comuna Dobreni, județul Neamț și ai școlii din Bodești. 

 

În cadrul acestei activități copiii au interpretat colinde și 
cântece specifice sărbătorilor de iarnă. Pentru a intensifica 
bucuria copiilor la această activitate a fost prezentă o 
persoană costumată în Moș Crăciun ce a împărțit cadouri 
tuturor copiilor care au fost prezenți. 

 

23 decembrie 
2016   



Nr. 
activi
t. 

Denumire 
activitate 
culturală/socială 

Descrierea activității Perioada de 
desfășurare 

6.  

„Festivitate de 
incheiere a 
anului scolar 
2015-2016” 

Această activitate a constat în premierea elevilor de la școala 
din satul Bodeștii de Jos, atât pentru rezultatele obținute în 
cadrul activităților școlare, cât și pentru rezultatele obținute în 
cadrul activităților extracurriculare și extrașcolare organizate 
în cuprinsul anului. În cadrul acestei activități s-au derulat 
momente culturale ce au constat în recitaluri de cântece și 
poezii ale elevilor școlii din satul Bodeștii de Jos, comuna 
Bodești, județul Neamț. 

 17 iunie 
2016 

II. Activități sociale 

1.  
”STOP 
contrabandei Ia 
atitudine!” 

Activitatea a reprezentat o campanie de informare şi 
conştientizare asupra efectelor economice si sociale pe care 
traficul ilicit de ţigări le are asupra economiei naţionale, dar şi 
asupra regiunilor apropiate punctelor de frontieră. Astfel, la 
Căminului cultural din satul Bodeștii de Jos s-a desfășurat o 
amplă campanie anticontrabandă cu sprijinul Postului de 
Poliție Local. La acest eveniment au fost invitați locuitorii 
comunei Bodești dar și persoane din zonele limitrofe. 

 

Scopul acestei activități a fost cel de educare a comunității și 
de creștere a gradului de conștientizare cu privire la ceea ce 
înseamnă de fapt a vinde și a cumpăra produse ilegale. În 
acest sens, reprezentanții Poliției Locale au dorit să 
evidențieze eforturile autorităților pentru reducerea 
comerțului ilegal. 

 

28 mai 2016  

2.  
„Vaccinează-ți 
copilul împotriva 
rujeolei!”  

Activitatea a fost organizată ca urmare a deciziei Ministerului 
Sănătăţii de a reduce vârsta de vaccinare de la un an la 9 luni 
având în vedere evoluția epidemiei de rujeolă la nivel 
național. La acest eveniment au fost invitați toți locuitorii 
comunei Bodești cărora li s-a prezentat un plan de măsuri 
privind limitarea extinderii epidemiei de rujeolă. De 
asemenea, prin această activitatea s-a dorit evidențierea 
efectelor negative ale acestei boli asupra sănătății bebelușilor 
luând în considerare faptul că rujeola este o boală 
transmisibilă pe cale respiratorie, extrem de contagioasă. 

 

12 iunie 2016 

 

 

3.  

„TABĂRA  DIN  
PRIDVORUL  
SATULUI- 
BODEȘTI  
2016” 

Activitatea a fost desfășurată în perioada 22-26 august 2016 
și a avut loc ca urmare a proiectului „Tabăra din pridvorul 
satului” organizat la a IV-a ediție de către Mitropolia 
Moldovei și Bucovinei. Proiectul a început în vara anului 
2012 prin organizarea de tabere pentru copiii din parohiile 

22-26 august 
2016 

 



Nr. 
activi
t. 

Denumire 
activitate 
culturală/socială 

Descrierea activității Perioada de 
desfășurare 

 sărace ale Arhiepiscopiei Iașilor din județele Iași și Botoșani. 
În comuna Bodești această activitate a fost realizată cu 
sprijinul Parohiei „Sfântul Nicolae” Bodești. 

 

La această activitate culturală au participat 194 de copii cu 
vârsta cuprinsă între 6-17 ani. Copiii au fost împărțiți în 8 
grupe, pe categorii de vârstă iar fiecare grupă a avut ca 
responsabil unul/doi animatori din echipa coordonată de 
domnul Marian Rugină, directorul taberei.  

 

În cadrul taberei, copiii au avut parte de un program 
diversificat de activități recreativ – educative ce s-au 
desfășurat atât la biserica „Sfântul Nicolae” Bodești cât și la 
căminul cultural Bodeștii de Jos. Zilele de tabără au început 
cu înviorare și rugăciunea de dimineață, urmate de atelierile 
de cunoaștere și comunicare, muzică, tir cu arcul, origami, 
confecționare de brățări de tip hand-made, cursuri de dans, 
cursuri de prim ajutor, realizate cu sprijinul animatorilor 
voluntari, coordonați de Marian Rugină, director al taberei și 
au continuat cu diverse jocuri ce au implicat îndemânarea 
copiilor și lucrul în echipă, încheindu-se cu rostirea 
rugăciunilor de seară. 

Printre activitățile desfășurate în timpul taberei s-a numărat și 
organizarea de jocuri în care copiii au fost supuși la diverse 
probe ingenioase ce le-a stimulat creativitatea. De asemenea, 
copiii participanți au avut posibilitatea de a asista la un 
frumos foc de tabără, fapt ce a generat o mare bucurie pentru 
aceștia. 

 

În această zi au fost invitate și membre ale corului “Camena” 
care i-au încântat pe cei prezenți cu un repertoriu specific 
unui foc de tabără dar și de cântece religioase.  

 

În ultima zi a taberei, copii au participat la Sfânta Liturghie, 
după care au vizionat filmulețul taberei și au fost premiați cu 
diplome și cărți de rugăciune. Cu toții și-au manifestat dorința 
de a repeta și în anii următori această experiență, care este 
așteptată cu nerăbdare. 

 

Scopul urmărit prin organizarea acestei tabere și prin 



Nr. 
activi
t. 

Denumire 
activitate 
culturală/socială 

Descrierea activității Perioada de 
desfășurare 

activitățile desfășurate, a fost acela de a le face cunoscută 
copiilor o altă modalitate de petrecere a timpului liber din 
vacanță într-un mediu plăcut, în pridvorul bisericii, urmărind 
totodată apropierea de biserică și rolului și importanței 
acesteia în viața de zi cu zi.  

 

4.  
”Putem fi mai 
buni, alături de 
ei…” 

Această activitatea a fost realizată cu ajutorul cadrelor 
didactice și a elevilor de la unitățile de învățământ din 
comună în parteneriat cu Parohia Corni și Asociația Cultural 
Social Economică Christiana, județul Neamț. 

 

Activitatea socială a avut ca scop strângerea de jucării, haine, 
cărți ce au fost donate copiilor nevoiași. De asemenea, elevii 
din cadrul unităților de învățământ din comuna Bodești au 
realizat desene, colaje, felicitări pe care le-au dăruit copiilor.  

 

20 
septembrie  

2016 

5.  

„Ziua 
Internațională a 
Persoanelor 
Vârstnice” 

Activitatea a fost organizată în scopul conștientizării rolului 
jucat în societate de vârstnici. Prin realizarea acestui 
eveniment s-a dorit evidențierea eforturilor de combatere a 
discriminării pe motiv de vârstă prin construirea şi fixarea în 
conştiinţa generaţiilor actuale şi viitoare a unui nou mod de 
înţelegere a fenomenului de înaintare în vârstă. Astfel, s-a 
realizat o promovare a drepturilor fundamentale ale 
vârstnicilor. 

 

La această activitate socială au fost prezente persoane 
vârstnice din toate satele comunei Bodești. În încheierea 
evenimentului, acestora li s-a oferit un concert realizat de 
elevii Liceului de Arte „Victor Brauner” Piatra-Neamț, 
profesor îndrumător Sidor Rusu. 

 

2 octombrie 
2016 

6.  
„Să protejăm 
natura!!!” 

Activitatea s-a desfășurat în colaborare cu Sistemul de 
Gospodărire a Apelor Neamț și a constat într-o campanie de 
educare în scopul imprimării unei atitudini pozitive față de 
mediu prin exersarea unor deprinderi de îngrijire și protejare 
a acestuia. Astfel, reprezentanții S.G.A. Neamț au distribuit 
elevilor diverse pliante și broșuri ce conțineau informații 
privind modalitățile de protejare a mediului înconjurător. 

 

04 martie 
2017 

 



Nr. 
activi
t. 

Denumire 
activitate 
culturală/socială 

Descrierea activității Perioada de 
desfășurare 

La acest eveniment s-a avut în vedere prezentarea situației 
privind cursurile de apă și protecția zonelor inundabile, 
curățarea și îngrijirea cursurilor de apă de pe teritoriul 
comunei Bodești dar și al zonelor din imediata vecinătate. 

 

7.  
”Sprijin pentru 
micii fermieri” 

Activitatea a fost organizată de către Primăria Comunei 
Bodești în colaborare cu Centrul Judeţean APIA Neamț. 
Evenimentul a reprezentat o acțiune de informare a 
locuitorilor comunei Bodești cu privire la posibilitățile de 
finanțare a  investițiilor agricole în mediul rural. Activitatea a 
avut ca scop încurajarea tinerilor fermieri din comuna Bodești 
de a-și dezvolta exploatațiile agricole și de a-și înființa afaceri 
în mediul rural. 

22 august 
2016 

 

 
 
 

Preşedinte de şedință, 
Budiș Constantin 

 
 
 
 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
 
 
 


