ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
CONSILIUL LOCAL
______________________________________________________________________
HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați la obiectivului de
investiţie: ,,Asfaltare DRUM CORNI, sat Corni, comuna 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) art.5 lit. 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;
d) art. 71 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri
în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte
normative şi prorogarea unor termene;
e) art. 10 alin. (6) Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii
finanţate din fonduri publice;
luând act de:
a) referatul de aprobare al primarului comunei Bodești, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.
2269 din 15.04.2019;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Bodești, înregistrat sub nr. 2270 din 15.04.2019;
c) rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bodești;
Având în vedere oportunitatea realizării investiției ,,Asfaltare DRUM CORNI, sat Corni, comuna
Bodesti, judetul Neamt ",
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI :
HOTĂRĂȘTE
Art.1 – Se aproba indicatorii tehnico - economici actualizați conform devizului general
reactualizat, ca urmare a aplicării art. 71 alin. (1) din OUG nr. 114/2018 și încheierea contractelor de
achiziției publică, după cum urmează:
Valoarea totală a investitiei: 321.470,01 lei cu TVA.
Din care: C+M: 293.401,79 lei cu TVA.
Art.3. Primarul comunei Bodesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.4. Secretarul comunei Bodesti comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor
interesate.
Nr. 17 din 22.04.2019
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi pentru; 0 voturi contra; 5 abţineri.
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție.
Preşedinte de şedință,
Busuioc Elena

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

