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P R O I  E C T 

 nr. 18 din 16.04.2019 
 
 

 
 

H O T A R A R E 
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați și asigurării cofinanţării  la 

obiectivului de investiţie: "Reabilitare şcoală gimnazială, cu clasele I-VIII, comuna Bodeşti, 
judeţul Neamţ" 

 
 
 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. 7 alin.(1) lit. a) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală,  
 d) 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; 
 e) 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 
 luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Bodești, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.2322 din 
16.04.2019; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bodești, 
înregistrat sub nr. 2323 din 16.04.2019; 
c) rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bodești; 
 Având în vedere oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de 
Dezvoltare Locală în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BODESTI  : 
HOTĂRĂȘTE 

 
 Art.1 – Se aproba indicatorilor 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 totala a investiției: 1.031.831,62 lei cu TVA din care:  

• Cheltuieli buget de stat:  849.999,75 lei cu TVA; 
• Cheltuieli buget local: 181.831,87 lei cu TVA; 

 Art.2 – Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii:" Reabilitare şcoală gimnazială, 
cu clasele I-VIII, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ" cu suma de 181.831,87 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. 
 
 

Inițiator, 
Primar, 

Ec. Marinel Barna 
 
 



  

 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA  BODESTI 
PRIMAR  

 Nr. 2322 din 16.04.2019 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați și asigurării 
cofinanţării  la obiectivului de investiţie: "Reabilitare şcoală gimnazială, cu 

clasele I-VIII, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ" 
  

 
Primarul comunei Bodești, 
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, î-mi exprim 
iniţiativă de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea 
indicatorilor tehnico - economici actualizați și asigurării cofinanţării  la obiectivului de 
investiţie: "Reabilitare şcoală gimnazială, cu clasele I-VIII, comuna Bodeşti, judeţul 
Neamţ", în susţinerea căruia formulez următorul 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, cu modificările si completările ulterioare, am iniţiat proiectul de hotărâre cu titlul 
de mai sus. 
 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost iniţiat în  urma semnării 
Contractului de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală  cu nr. 2813 
din 15.11.2017. 
 Consiliul local Bodești prin Hotărârea nr. 78 din 19.10.2017 a aprobat investiția si 
a asigurat cofinanţarea obiectivului de investiţie: "Reabilitare şcoală gimnazială, cu 
clasele I-VIII, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ"  din care rezultă că valoarea investiției 
inclusiv TVA  (in preturi din august 2017) este de 950.000 RON, din care C+M 
831.390,55  RON, cofinanțare de la bugetul local fiind aprobată în sumă de 50.000 lei.  
 Prin realizarea procedurilor de achiziției a rezultat suma de 882.891,84 lei din 
care cofinanțarea din bugetul local este în sumă de 32.891,84 lei. 
 Contractul de finanțare mai sus amintit are valoarea de 850.000 lei.  
 Prin Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești 54 din 6.09.2018 a fost 
aprobat devizul general reactualizat in urma procedurilor de achiziție din care rezultă:  
 Valoarea totala a investiției: 882,891.84 lei cu TVA din care:  

• Cheltuieli buget de stat:  850.000 lei cu TVA; 
• Cheltuieli buget local: 32.891,84 lei cu TVA; 



  

 precum și asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii:" Reabilitare şcoală 
gimnazială, cu clasele I-VIII, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ" cu suma de 32.891,84 
LEI cu TVA.  
 Ca urmare a prevederilor 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,  și adresei  cu nr. 21748/11.02.2019 MDRAP, trebuie încheiate în cel 
mai scurt timp actele adiţionale la contractele de achiziţii publice actualizate ca urmare 
a aplicării art. 71 alin. (1) din OUG nr. 114/2018, însoţite de devizul general actualizat 
precum şi de hotărârea consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici 
actualizaţi, precum şi de aprobare a cofinanţării de la bugetul local, care vor fi 
transmise la MDRAP,prin Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești 10 din 
28.02.2019 a fost aprobat indicatorii tehnico - economici actualizați cu rest de lucrări 
de executat cu modificările aferente OUG 114/2018 și asigurării cofinanţării  la 
obiectivului de investiţie: "Reabilitare şcoală gimnazială, cu clasele I-VIII, comuna 
Bodeşti, judeţul Neamţ", din care rezultă:  
 Total general: 380,181,08 lei cu TVA din care:  

• Cheltuieli buget de stat:  273.726,79.000 lei cu TVA; 
• Cheltuieli buget local: 106.454,29 lei cu TVA; 

 precum și asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii:" Reabilitare şcoală 
gimnazială, cu clasele I-VIII, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ" cu suma de 106.454,29 
LEI cu TVA.  
   Conform Notei de constatare cu nr. 1099 din 18.02.2019 și a Dispoziției de 
șantier cu nr. 1 din 20.02.2019 au fost solicitate lucrări suplimentare la obiectivul de 
investiție. Aceste lucrări au fost solicitate de către beneficiar analizând situația din 
teren, în urma controlului efectuat de reprezentanții ISU Neamț în vederea autorizării 
privind securitate a la incendiu și a propunerilor membrilor consiliului local.    
 Având în vedere cele precizate mai sus devizul general al investiției a suportat 
modificări, după cum urmează: 
 Valoarea totala a investiției: 1.031.831,62 lei cu TVA din care:  

• Cheltuieli buget de stat:  849.999,75 lei cu TVA; 
• Cheltuieli buget local: 181.831,87 lei cu TVA; 

  Faţă de cele arătate mai sus,  propun să fiţi de acord cu adoptarea proiectului de 
hotărâre   în forma inițiată. 

 
 

Primar, 
Barna Marinel 

 
 
 
 
 



  

ROMANIA 
JUDEȚUL NEAMȚ 

COMUNA BODEȘTI 
PRIMĂRIA 

 Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 
  
Nr. 2323 din 21.02.2019 
       

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul  de  hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați și 

asigurării cofinanţării  la obiectivului de investiţie: "Reabilitare şcoală gimnazială, cu 
clasele I-VIII, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ" 

 
  

Baza legală: 
• 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;  
• art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale; 
• art. 7 alin.(1) lit. a) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală,  
• 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 

 Proiectul de hotărâre a fost inițiat de către Primarul comunei Bodești  și a avut în vedere: 
• Contractul de finanțare pentru Programul național de dezvoltare locală  cu nr. 2813 din 15.11.2017, Hotărârea CL 
Bodești nr. 78 din 19.10.2017 prin care a fost aprobată investiția si s-a asigurat cofinanţarea obiectivului de investiţie: 
"Reabilitare şcoală gimnazială, cu clasele I-VIII, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ", Hotărârea CL Bodești  nr. 54 din 
6.09.2018  prin care a fost aprobat devizul general reactualizat in urma procedurilor de achizitie  și aprobată 
cofinanțarea acestuia din bugetul local cu valoarea totala a investitiei de  882,891.84 lei cu TVA din care: cheltuieli 
buget de stat  850.000 lei cu TVA și cheltuieli buget local: 32.891,84 lei cu TVA; 
• adresei  cu nr. 21748/11.02.2019 MDRAP trebuie încheiate în cel mai scurt timp actele adiţionale la contractele de 
achiziţii publice actualizate ca urmare a aplicării art. 71 alin. (1) din OUG nr. 114/2018, însoţite de devizul general 
actualizat precum şi de hotărârea consiliului local de aprobare a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi, precum şi 
de aprobare a cofinanţării de la bugetul local care vor fi transmise la MDRAP.  
• Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești 10 din 28.02.2019 a fost aprobat indicatorii tehnico - economici 
actualizați cu rest de lucrări de executat cu modificările aferente OUG 114/2018 și asigurării cofinanţării  la 
obiectivului de investiţie: "Reabilitare şcoală gimnazială, cu clasele I-VIII, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ", din care 
rezultă: Total general: 380,181,08 lei cu TVA din care: Cheltuieli buget de stat:  273.726,79.000 lei cu TVA; Cheltuieli 
buget local: 106.454,29 lei cu TVA; precum și asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii:" Reabilitare şcoală 
gimnazială, cu clasele I-VIII, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ" cu suma de 106.454,29 LEI cu TVA.  

   Conform Notei de constatare cu nr. 1099 din 18.02.2019 și a Dispoziției de șantier cu nr. 1 din 20.02.2019  din 
au fost executate lucrări suplimentare la obiectivul de investiție. Aceste lucrări au fost solicitate de către beneficiar 
analizând situația din teren, în urma controlului efectuat de reprezentanții ISU Neamț în vederea autorizării privind 
securitate a la incendiu și a propunerilor membrilor consiliului local.    
 Având în vedere cele precizate mai sus devizul general al investiției a suportat modificări, după cum urmează: 
 Valoarea totala a investiției: 1.031.831,62 lei cu TVA din care:  

• Cheltuieli buget de stat:  849.999,75 lei cu TVA; 
• Cheltuieli buget local: 181.831,87 lei cu TVA; 

 Propun aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați și asigurării cofinanţării  la 
obiectivului de investiţie: "Reabilitare şcoală gimnazială, cu clasele I-VIII, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ" 
 

 
 

  
Consilier UAT, 
Iftode Elena 
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