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HOTĂRÂRE 
privind implementarea proiectului 

„Modernizare și dotare Cămin cultural din satul Oșlobeni, 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. 3599 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. 3600 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.  49 din 29.05.20172017 aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului 
„Modernizare și dotare Cămin cultural din satul Oșlobeni, 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 și dotare Cămin cultural din satul Oșlobeni, comuna Bodești, județul Neamț”, denumit în 
continuare Proiectul ca prioritate investițională; 

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

Oșlobeni, 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. 50 din 29.05.2017 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 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. 50 din 29.05.2017 
privind implementarea proiectului „Modernizare și dotare Cămin cultural din satul Oșlobeni, 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: 1.230 mp, suprafață clădire aferentă căminului 

cultural: 374 mp; 
 capacitate cămin cultural sat Oșlobeni - 87 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 

1.064.263 201.357 1.265.620 

2.  Valoare totală a investiției EURO 233.596 44.196 277.792 

 
 

 
 

Preşedinte de şedință, 
Budiș Constantin 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
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ANEXA NR. 2 la HOTĂRÂREA nr. 50 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.  
”Parada 
costumelor 
populare” 

Activitatea a fost organizată la căminul cultural din satul 
Oșlobeni de către instituțiile de învățământ din Comuna 
Bodești. În cadrul acestui eveniment copiii din cadrul ciclului 
preșcolar, primar și gimnazial de la școlile din comună au 
prezentat frumusețea portului popular românesc, care 
reprezintă un simbol al menținerii și promovării tradițiilor 
românești. Evenimentul a fost realizat ca urmare a celebrării 
Zilei Naționale a Portului în luna mai. 

 

Îmbrăcați în costume populare, copiii au străbătut localitățile 
comunei Bodești în vederea promovării portului tradițional 
românesc și al reîmprospătării valorilor culturale românești.  

 

14 mai 2017 

2.  
„Cu Eminescu 
în suflet” 

Activitatea a constat într-un recital de poezie susținut de 
elevii de la unitățile de învățământ din comuna Bodești. 
Activitatea culturală a fost organizată pentru a sărbători Ziua 
Culturii Naționale, data naşterii marelui poet Mihai 
Eminescu. 

 

În cadrul acestui eveniment, profesorii din cadrul școlilor din 
comună le-au povestit celor prezenți informații despre viața și 
activitatea literară a poetului național. 

 

Evenimentul a avut ca scop promovarea culturii literare 
naționale și punerea în lumină a valorilor naționale.  

 

15 ianuarie 
2017 



Nr. 
activi
t. 

Denumire 
activitate 
culturală/socială 

Descrierea activității Perioada de 
desfășurare 

3.  
„Icoana în 
sufletul 
românesc” 

Activitatea a fost alcătuită dintr-o parte teoretică, însumând o 
serie de cateheze despre sfintele icoane, rolurile şi importanţa 
lor, şi o parte cu un pronunţat caracter practic, concretizată 
într-un atelier de creaţie de icoane pe lemn.  
 

La această activitate culturală au fost invitați meșteri populari 
din județul Neamț care i-au întâmpinat şi i-au bucurat pe cei 
prezenţi la eveniment prin meşteşugul şi iscusinţa lor.  

 

Întreaga activitate educativă şi artistică a avut scopul de a 
evidenţia importanţa mărturiei creştine în viața de zi cu zi și 
de a pune în lumină tezaurul de spiritualitate al Ortodoxiei. 

15 august 
2016 

4.  
„Eterna 
mângâiere… 
mama” 

Această activitate a constat într-un spectacol literar-muzical 
prin care s-a urmărit sprijinirea iubirii și respectului pentru 
părinții lor, un sentiment care are ca țel consolidarea relațiilor 
mamă-copil și, în consecință, în dezvoltarea emoțională a 
fiecărui copil. 

 

Prin realizarea acestei activități culturale s-a dorit promovarea 
drepturilor femeii în societate, celebrarea realizărilor sociale, 
politice și a condițiilor economice ale femeilor, cât și lupta 
împotriva discriminării și violenței care încă își fac simțită 
prezența în multe părți ale lumii. 

 

La finalul evenimentului, copiii au dăruit câte o floare 
mamelor prezente, creând o atmosferă plină de bucurie. 

 

26 martie 
2017 

5.  „Ziua Europei” 

Activitatea a fost realizată cu scopul de a marca Ziua Europei. 
În cadrul acestei activități culturale copiii de la școlile din 
comună au asistat la o sesiune de informare cu privire la 
importanța păcii și a unității în Europa, în urma căreia a fost 
organizat un concurs de întrebări legate de țările din UE. Pe 
lângă aceasta, copiii au participat la o serie de activități 
creative ce au constat în realizarea de desene, steaguri și 
diverse obiecte din hârtie colorată pentru a celebra Ziua 
Europei.  

9 mai 2017 

6.  
„FANTASTIC 
CIRCUS” 

Această activitate cultural-artistică a fost organizată în cadrul 
Căminului Cultural Oșlobeni, fiind invitați toți locuitorii 
comunei. Evenimentul a constat într-o paradă a animalelor – 
crocodili, maimuțe, șerpi uriași, varani, papagali, scorpioni, 

27 aprilie 
2017 



Nr. 
activi
t. 

Denumire 
activitate 
culturală/socială 

Descrierea activității Perioada de 
desfășurare 

tarantule.  

 

În cadrul acestei activități, copiii au avut posibilitatea de a 
face poze cu persoane costumate în personaje din animații 
(Garfield, Mickey Mouse). 

II. Activități sociale 

1.  
„NU TREMUR 
LA 
CUTREMUR” 

Activitatea a fost organizată ca urmare a campaniei de 
informare și pregătire a populației derulată de Ministerul 
Afacerilor Interne, prin Inspectoratul General pentru Situații 
de Urgență în parteneriat cu E-ON S.A. (actuala DELGAZ 
GRID S.A.).  

 

Astfel, această activitate socială a constat în desfășurarea unei 
o ample campanii  de educare a locuitorilor Comunei Bodești 
în scopul cunoașterii metodelor de protecție în timpul 
cutremurului.  

 

În cadrul evenimentului au participat copii de la școlile din 
comună iar prezentarea a fost realizată de domnul Pascu 
Constantin având funcția de șef SVSU Bodești.  

29 Mai 2016  

2.  
”POȚI FI 
SĂNĂTOS” 

Această activitate a fost organizată cu ocazia Zilei Mondiale 
de Luptă împotriva Diabetului în colaborare cu sprijinul 
Direcției de Sănătate Publică Neamț. La această activitate au 
fost invitați toți locuitorii comunei Bodeștii iar asistentul 
medical comunitar a procedat la evaluarea stării de sănătate 
prin determinarea glicemiei și măsurarea tensiunii arteriale.  

 

În ceea ce privește metodele de prevenție a diabetului, 
asistentul medical a prezentat tuturor celor prezenți informații 
și recomandări privind adoptarea unui stil de viață sănătos ce 
implică o alimentație echilibrată din punct de vedere 
nutrițional și practicarea mișcării fizice zilnice. 

 

Scopul organizării acestei activități a fost cel de educare a 
populației comunei Bodești cu privire la riscurile și impactul 
diabetului asupra sănătății. 

14 
Noiembrie 
2016 

3.  
”Vreau la 
școală!” 

Activitatea a fost organizată de către instituțiile de învățământ 
din comuna Bodești în colaborare cu Primăria Comunei 

21 
septembrie 



Nr. 
activi
t. 

Denumire 
activitate 
culturală/socială 

Descrierea activității Perioada de 
desfășurare 

Bodești și a avut ca scop promovarea educației timpurii și 
prevenirea abandonului școlar. 

 

Evenimentul a vizat copiii de vârstă preșcolară din familiile 
defavorizate din Comuna Bodești. Astfel, în cadrul 
evenimentului au fost organizate ședințe de consiliere 
parentală, cu scopul corectării atitudinii părinților din 
categoriile defavorizate vizavi de educația instituțională. 

  

2016   

4.  
„CU VIAȚA 
MEA APĂR 
VIAȚA” 

În cadrul acestei activități au participat elevii din ciclul 
gimnazial de la unitățile de învățământ din comună. 
Activitatea a fost realizată cu sprijinul personalului  

de specialitate în domeniul protecției civile de la nivelul 
localității.   

 

Activitatea socială a constat într-o sesiune de informare cu 
privire la: 

- principalele tipuri de dezastre; 
- evenimentele atipice care pot produce situaţii de 

protecţie civilă pe timpul dezastrelor; 
- măsurile de protecţie în caz de cutremur; 
- mijloacele de protecţie individuală; 
- obligaţiile şi drepturile ce decurg din reglementările 

din domeniul situaţiilor de protecţie civilă. 
 

În cadrul acestui eveniment copiii au participat la diverse 
probe ce au avut ca scop cunoașterea principalelor tipuri de 
riscuri la care se pot expune în cazul unui incendiu, 
identificarea cauzelor și a formelor de manifestare a 
dezastrelor naturale şi a celor datorate activităţii umane. De 
asemenea, copiii au învățat prin intermediul acestei activități 
cum să-şi dezvolte stăpânirea de sine şi spiritul de solidaritate 
în situaţii de protecţie civilă. 

 

La sfârșitul acestei activități a fost desfășurată și o festivitate 
de premiere a echipelor și a celor mai buni concurenți, 
câștigătorii primind diplome și premii. 

19 Martie 
2017 

5.  
”Vreau să devin 
fermier” 

Această activitate socială a fost organizată la Căminul 
Cultural Oșlobeni în vederea promovării importanței 

16 Aprilie 
2017 



Nr. 
activi
t. 

Denumire 
activitate 
culturală/socială 

Descrierea activității Perioada de 
desfășurare 

agriculturii pentru locuitorii din zonele rurale. 

 

Pentru a trezi interesul copiilor pentru domeniul zootehnic, 
acestora le-au fost prezentate imagini și filmulețe cu diverse 
animale în ipostaze comice. În scopul conștientizării 
importanței cultivării pământului și a creșterii animalelor, 
copii au asistat la o activitate de informare privind frumusețea 
și beneficiile vieții de fermier.  

 

Această activitate a presupus organizarea unei drumeții în 
împrejurimi în scopul de a explora natura. Copiiilor li s-a 
explicat procesul prin care diverse alimente pe care le găsesc 
în magazinele din sat pot proveni chiar din culturile părinților 
lor. 

 

6.  
„Învățăm să 
protejăm mediul 
înconjurător” 

Activitatea socială este adresată elevilor din cadrul unităților 
de învățământ din comuna Bodești și se desfășoară începând 
cu data de 28 noiembrie 2016 în cadrul Căminului cultural 
Oșlobeni. Lunar, sunt organizate întâlniri în cadrul cărora 
elevii, grupați pe echipe, desfășoară activități diverse precum: 
realizarea de colaje, desene și confecționarea de materiale 
promoționale ce au ca temă protecția mediului înconjurător.  

 

Activitatea are la bază promovarea principiilor educației 
pentru mediu și pentru sănătatea mediului, dezvoltarea 
responsabilității față de mediu, promovarea dorinței și 
capacității de a aborda un stil de viață compatibil cu utilizarea 
adecvată și responsabilă a resurselor, dezvoltarea motivației și 
a abilităților de participare la îmbunătățirea stării mediului, 
dezvoltarea eco-eticii, etc. 

 

Obiectivele urmărite prin acest proiect social sunt: 

- îmbogățirea cunoștințelor cu informații despre mediul 
înconjurător, factori și agenți de poluare, colectarea 
selectivă a deșeurilor; 

- dezvoltarea capacității de a corela informațiile 
acumulate în școală cu experiențele din viața de zi cu 
zi;  

- conștientizarea necesității de a proteja sănătatea 
mediului înconjurător pe plan local și global; 

28 
Noiembrie 
2016-11 
iunie 2017 



Nr. 
activi
t. 

Denumire 
activitate 
culturală/socială 

Descrierea activității Perioada de 
desfășurare 

- dezvoltarea spiritului de lucru în echipă. 
 

Pentru realizarea acestui proiect social au fost propuse 
următoarele activități: 

- sesiune de informare privind problemele locale și 
globale referitoare la sănătatea mediului înconjurător; 

- atelier de lucru în echipă: fiecare echipă îndeplinește 
sarcina de lucru sub supravegherea cadrului didactic; 

- concurs de desene. 
 

 
 

 

Preşedinte de şedință, 
Budiș Constantin 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
 
 
 
 
 


