
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Proiectului tehnic si a Documentatiei pentru atribuirea contractului de 

achizitie publica pentru obiectivul de investitie “Pod peste raul Cracau în sat Oșșșșlobeni, zona 
Biserica, comuna Bodeșșșști” 

  
Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt ;   

 Analizand  nota de fundamentare nr. 832 din 21.02.2013 prezentata de primarul comunei, 
raportul consilierului cu probleme de urbanism si amenajarea teritoriului nr. 821 din 19.02.2013 prin 
care se propune aprobarea Proiectului tehnic si a documentatiei pentru atribuirea contractului de 
achizitie publica pentru obiectivul de investitie “Pod peste raul Cracau în sat Oșlobeni, zona 
Biserica, comuna Bodești” si rapoartele de specialitate ale comisiilor de specialitate  ale consiliului 
local; 
 Vazand prevederile art 41 si 45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, 
prevederile Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 
 In temeiul dispozitiilor art. 36, alin. 4 lit. ‚d’ si ale art.46 alin. 2, litera ‚a’ din Legea 
administratiei publice locale nr. 215 /2001  cu modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTARASTE : 
 

Art.1.  Se aproba  Proiectul tehnic precum si detaliile de executie pentru obiectivul de 
investitie “Pod peste raul Cracau în sat Oșlobeni, zona Biserica, comuna Bodești”, intocmit de catre 
S.C. Provicon S.R.L. Piatra Neamt, anexa la prezenta hotarare. 

Art.2.  Se aproba investia si indicatorii tehnico-economici la obiectivul “Pod peste raul Cracau 
în sat Oșlobeni, zona Biserica, comuna Bodești” in valoare, inclusiv TVA, de 735.557,68 euro  - 
3.236.585,79 lei (valoare 1 euro = 4,4 lei) ,  din fonduri proprii si  fonduri care se vor acorda in baza  
prevederilor Hotararii Guvernului nr. 577/1997, cu modificarile si completarile ulterioare. 

Art.3.  Se aproba  Documentatia de atribuire si Caietul de sarcini intocmit de catre S.C. 
Provicon S.R.L. Piatra Neamt pentru atribuirea contractului de achizitie publica in vederea realizarii 
obiectivul de investitie „Pod peste raul Cracau în sat Oșlobeni, zona Biserica, comuna Bodești”, 
anexe la prezenta hotarare. 

Art.4.  Primarul comunei Bodesti va face demersurile necesare pentru obtinerea fondurilor 
necesare investiei prevazuta in prezenta hotarare. 

Art.5.  Primarul comunei Bodesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art.6.  Secretarul comunei Bodesti va inainta si va comunica prezenta hotarare autoritatilor si 

partilor interesate  in termenul prevazut de lege. 
 

Nr. 5 din 27.02.2013 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu  11 voturi pentru; 0 voturi contra; 3 abţineri. 

 
 

Preşedinte de şedinta, 
Iacoboaiea Florin 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 
 


