
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

P R O I E C T nr. 9 din 22.01.2015 
 

Avizat, 
Secretar, 

Bostan Ionel 

 
 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea a cofinanţării obiectivului de investiţie  
“Modernizare la Școala cu clasele I-IV Bodeștii ”de Sus”, comuna Bodești, 

județul Neamț” 
 
 

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 

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
b) art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale; 
c) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală,  
d) 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 382 din 22.01.2016 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.  383 din 22.01.2016; 
 c)rapoartele Comisiei de specialitate a Consiliului Local Bodesti. 
 d)contractul Contractul de finanțare încheiat în vederea  finanțării obiectivului de investiţie 
„“Modernizare la Școala cu clasele I-IV Bodeștii ”de Sus”, comuna Bodești, județul Neamț”, cu 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice. 
 Văzând Prevederile Codului fiscal 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI: 
HOTĂRĂȘTE 

 
Art.1 Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii “Modernizare la Școala cu clasele 

I-IV Bodeștii ”de Sus”, comuna Bodești, județul Neamț” cu suma de 39.628,44 lei cu TVA pentru plata 
unor cheltuieli care nu se finanţează. 

Art.2.  La dat prezentei Hotărârea Consiliului local Bodești nr. 51 din 2.12.2014 își încetează 
aplicabilitatea. 

Art.3.  Primarul comunei Bodesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari; 
Art.4. Secretarul comunei Bodesti comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor 

interesate. 
 

Inițiator, 
Primar, 

Macovei Ioan 



ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
PRIMĂRIA 

Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 

Nr. 382 din 22.01.2016  
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind cofinanţarea obiectivului de investiţie 
“Modernizare la Școala cu clasele I-IV Bodeștii ”de Sus”, comuna Bodești, 

județul Neamț” 
 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, stabileşte în sarcina autorităţilor 
administraţiei publice locale competenţe legale privind dezvoltarea economico- socială şi de mediu a 
localităţilor, realizarea lucrărilor şi luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile angajamentelor 
asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului, a gospodăririi apelor, a 
serviciilor furnizate cetăţenilor. În conformitate cu prevederile art.36 alin.(4) lit”d” din Legea 
nr.215/2001, în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, 
documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii. Art.44 
din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, prevede că “documentaţiile tehnico-economice 
ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură integral sau în completare din bugetele 
locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”. 

 Având în vedere art. 8 alin.(3)  din Ordinul MDRAP nr.1851/2013  prin care se precizează că 
cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii noi care nu se finanţează prin Program şi se finanţează 
exclusiv de către beneficiari 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, asistenţă 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. 

Urmare a modificărilor intervenite la cota taxei pe valoarea adăugata (TVA) care a 
fost  redusa prin noul Cod fiscal de la valoarea de 24% la 20% se impune modificarea 
cofinanțării proiectului mai sus amintit cu  valoarea sumei neachitată din valoarea 
cofinanțării aprobata precedent. 

 Prin Hotărârea Consiliului local Bodești nr. 51 din 2.12.2014 a fost aprobată cofinanțarea 
obiectivului de investiție Modernizare la Școala cu clasele I-IV Bodeștii ”de Sus”, comuna Bodești, județul 
Neamț” în sumă de 15.175 lei cu TVA. 

Din aceste considerente, am iniţiat proiectul de hotărâre privind cofinanţarea obiectivului de 
investiţie “Modernizare la Școala cu clasele I-IV Bodeștii ”de Sus”, comuna Bodești, județul Neamț” 

 
Faţă de cele expuse mai sus, supun spre aprobare Consiliului local prezentul proiect de hotărâre.  
 

Primar, 
Macovei Ioan 

 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 

PRIMĂRIA 
Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 

Nr. 383 din 22.01.2016  
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre aprobarea cofinantarii obiectivului de investitie 
“Modernizare la Școala cu clasele I-IV Bodeștii ”de Sus”, comuna Bodești, județul 

Neamț” 
 
 

 
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat în vederea aprobarii cofinantarii obiectivului de 

investitie „Modernizare drumuri locale” in comuna Bodesti, am constatat următoarele: 
Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi a căror finanţare se 

asigură integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autorităţile 
deliberative, potrivit art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
aprobată cu modificările şi completările ulterioare.  

Urmare a modificărilor intervenite la cota taxei pe valoarea adăugata (TVA) 
care a fost  redusa prin noul Cod fiscal de la valoarea de 24% la 20% se impune 
modificarea cofinanțării proiectului mai sus amintit cu  valoarea sumei neachitată 
din valoarea cofinanțării aprobata precedent. 

 Prin Hotărârea Consiliului local Bodești nr. 51 din 2.12.2014 a fost aprobată cofinanțarea 
obiectivului de investiție Modernizare la Școala cu clasele I-IV Bodeștii ”de Sus”, comuna 
Bodești, județul Neamț” în sumă de 15.175 lei cu TVA. 

 Având în vedere art. 8 alin.(3)  din Ordinul MDRAP nr.1851/2013  prin care se precizează 
că cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii noi care nu se finanţează prin Program şi se 
finanţeaza exclusiv de către beneficiari 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, asistenţă 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. 

Apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de 
hotărâre privind cofinanţarea obiectivului de investiţii “Modernizare la Școala cu clasele I-IV 
Bodeștii ”de Sus”, comuna Bodești, județul Neamț” , poate  fi supus spre dezbatere şi adoptare 
Consiliului Local al comunei Bodesti . 
 

Consilier, 
Contabil, 

Pascu Mioara 
 




