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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea implementării proiectului de investiţii “Achiziţii de utilaje şi 
echipamente pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Bodeşti” 

 
 
 Consiliul Local al Comunei Bodeşti, judeţul Neamţ,  legal constituit, întrunit la 
lucrările şedinţei ordinare din data de 21.03.2013; 

Având în vedere expunera de motive înregistrată sub numărul 187 din 15.01.2014 
al domnului primar Macovei Ioan, prin care solicita Consiliului Local aprobarea 
implementării proiectului de investiţii “Achiziţii de utilaje şi echipamente pentru Serviciul 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Bodeşti”, finanţat prin măsura 322 din PNDR, întocmit 
în temeiul prevederilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si raportul cu nr. 188 
din 15.01.2014 a Compartimentului Urbanism si amenajarea teritoriului;  

Dând citire proiectului de hotărâre întocmit de către Primarul comunei Bodeşti, 
judeţul Neamţ cu privire la propunerea de mai sus prezentată, proiect întocmit în 
conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;- avizelor favorabile 
ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Bodeşti pentru proiectul de 
hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul prevederilor art. 45 alin.(1) şi ale art. 
56 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale;  

 Examinând prevederile legale în materie, respectiv: 
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 aprobat de către Comisia 

Europeană prin Decizia nr. CE(2008)3831; 
- Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 322 – „Renovarea, dezvoltarea 

satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi 
punerea în valoare a moştenirii rurale”; 

- Fişa tehnică de informare a măsurilor de finanţare – Măsura 4.322(1) – 
„Renovarea , dezvoltarea satelor, îmbunăţirea serviciilor de bază pentru 
economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”; 

- Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legea nr.5 din 21 februarie 2013 a bugetului de stat pe anul 2013; 
- O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, cu modificările si completările ulterioare;   
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- H.G. nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publica din  Ordonanţa de 
Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările  si completările ulterioare;  

- O.U.G. nr. 30/2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale 
aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

 În baza art.36, alin.(1), alin.(2) lit.d), alin.(6) lit.a) pct.8  din Legea nr. 215/2001 
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  
 În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001  privind administraţia publica 
locala, republicata, cu modificările si completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
   
 Art.1. Se aprobă implementarea Proiectului de investiţii: “Achiziţii de utilaje şi 
echipamente pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Bodeşti”, conform 
Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, Axa LEADER, Măsura 4.322(1) – „Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi 
punerea în valoare a moştenirii rurale”, măsură lansată de GAL Dragomireşti - Ştefan cel 
Mare,  în valoare de 315822 lei (fără T.V.A.), la care se adauga 75797,3 lei reperezentand 
T.V.A., iar valoarea totala a proiectului de investitie este de 391619,3 lei (cu T.V.A.). 
 Art.2. Comuna Bodeşti ia act de necesitatea, oportunitatea şi eficienţa economică 
şi socială a realizării Proiectului de investiţii “Achiziţii de utilaje şi echipamente pentru 
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Bodeşti”, care va deservi un număr de 5053 
locuitori ai comunei Bodeşti, în scopul creşterii gradului de siguranţă în domeniul apărării 
împotriva incendiilor, cutremurilor, inundaţiilor şi înzăpezirilor, în cazul producerii unor 
accidente chimice, radiologice, bilogice, accidentelor tehnologice şi pe căi de comunicaţii. 
 Art.3. Comuna Bodeşti va asigura pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la 
care investiţia a fost dată în exploatare, alocaţiile bugetare necesare pentru a suporta 
cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei. 
 Art.4. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Primarul comunei 
Bodeşti, judeţul Neamţ, iar prezenta se va comunica de secretarul comunei Bodeşti către: 
- Instituţia Prefectului – Judeţul Neamț, Primarul comunei Bodeşti, Serviciului Contabilitate 
Impozite și Taxe Locale şi Compartimentul Urbanism, Amenajarea Teritoriului din cadrul 
aparatul de specialitate al Primarului comunei Bodeşti. 

 
 
 

Nr. 1 din 18.01.2014 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14  voturi pentru;0 voturi contra;0 abţineri. 

 
Preşedinte de şedinta, 

Busuioc Elena 
 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 
 


