
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie “Pod peste râul 
Cracău în sat Oslobeni, zona Biserica, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ” 

 
Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt ; 
În temeiul prevederilor art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile: 
a) art.36 alin.(1), alin.(2), lit. „b” coroborate cu şi alin.(4) lit. “a” şi ”d”şi art.115 alin.(1) lit.”b”din 
b) Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
b) art.44alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale; 
c) art. 7 alin.(1) lit.a) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală,  
d) Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice 
aferente investițiilor publice, precum și a structurii metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de 
investiții și lucrări de intervenții, 
e) art.5lit.e), art.6 alin.(4) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 
cu modificări; 

Luând act de : 
a)expunerea de motive  nr. 927 din 9.02.2017 al primarului comunei Bodesti, în calitatea sa de initiator; 

 b)raportul Biroului contabilitate impozite si taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Bodesti, înregistrat sub nr.  928 din 9.02.2017; 
 c)rapoartele Comisiei de specialitate a Consiliului Local Bodesti. 
 d)contractul Contractul de finanțare încheiat în vederea  finanțării obiectivului de investiţie “Pod peste raul 
Cracau în sat Oșlobeni, zona Biserica, comuna Bodești” , cu Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administratiei 
Publice. 
 Văzând Prevederile Codului fiscal 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI: 
HOTĂRĂȘTE 

 Art.1 - Aprobă realizarea investiţiei: “Pod peste raul Cracau în sat Oșlobeni, zona Biserica, comuna 
Bodești”care este necesară şi oportuna pentru dezvoltarea comunei prin construirea de noi locuinţe cu un grad 
ridicat de confort şi creşterea gradului de confort al locuinţelor deja existente. 
 Art.2- Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei: “Pod peste raul Cracau în sat Oșlobeni, 
zona Biserica, comuna Bodești”, dupa actualizarea TVA cu cota de 19%, conform devizului general reactualizat 
atasat prezentei hotararii. 
 Art.3 – Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii: "“Pod peste raul Cracau în sat 
Oșlobeni, zona Biserica, comuna Bodești” in valoare de 12180,75 lei, pentru plata unor cheltuieli care nu se 
finanţează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de 
fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele 
tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, 
organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, 
taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. 

Art.4.  La dat prezentei Hotărârea Consiliului local Bodești nr. 12 din 29.01.2016 își încetează 
aplicabilitatea. 
Art.5. Primarul comunei Bodesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari; 
Art.6. Secretarul comunei Bodesti comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
Nr. 14 din 9.02.2017 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.  
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
Ilisei Manuela 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
 



 

Anexa  
Hotararea nr. 14 din 29.01.2016  

privind aprobarea asigurării cofinanţării 
obiectivului de investiţie “Pod peste râul Cracău în 

sat Oslobeni, zona Biserica, comuna Bodeşti, 
judeţul Neamţ” (pentru lucrări rămase rest de 

executat) 
 

 
INDICATORI 

la obiectivul de investitie ‘Pod peste raul Cracau in sat Oslobeni, zona 
Biserica, comuna Bodesti’- pentru lucrări rămase rest de executat 

 
Beneficiar: comuna Bodesti  
Amplasament: judetul Neamt, comuna Bodesti 
 

1. Valoarea totala a investitiei : 278.596,03 lei (cu TVA) 
 

din care C+M : 133.954,39 lei (cu TVA) 
 

  
TOTAL GENERAL  din care:                

Buget de stat: 
Buget local: 

 
Durata de realizare a investitiei : 

278.596,03 lei 
266.415,28 lei 
     12.180,75 lei 
 
- 12 luni 

Caracteristici 
tehnice : 

 
                                    -  Lătime parte carosabilă               3,50 m 
                                    -  Lătime trotuar                              1,00 m 
                                    -  Lungime totală pod                    78,20 m 
                                    -  Latimea între parapeti:                4,50 m 
                                    -  Număr de deschideri                   3 x 24,00 m 
       - Aparari de mal din gabioane  -Raul Cracau: 155.00 m  pe malul 
drept si 171.00 metri pe malul stang, Paraul Garla Morii: 16.00 m  pe malul drept si 15,00 
m pe malul stang. 

 
 
 
 
 

Preşedinte de şedință, 
Ilisei Manuela 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
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