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P R O I E C T nr. 26 din 9.05.2019 
 

 

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 
 Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul 

„ÎNFIINȚARE PARC ÎN SAT BODEȘTII  DE JOS, COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ” 
 

 Consiliul Local al comunei Bodești, judetul Neamt. 
 Avand în vedere prevederile: 

• art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 

• Hotărârii Guvernului nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al 
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări 
de intervenții; 

• art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
• art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
• art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
• art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
• art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 Examinând expunerea de motive nr. 2646/2019 a primarului comunei; 
 Văzând raportul de specialitate nr. /2019, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor de 
specialitate; 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru 
obiectivul „ÎNFIINȚARE PARC ÎN SAT BODEȘTII  DE JOS, COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL 
NEAMȚ”, ce urmează a fi finanțat din intermediul Asociației ”Ținutul Răzeșilor”, măsura M1/6B, 
având caracteristicile tehnice prevăzute în anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.  
 Art. 2. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților și persoanelor 
interesate și va întreprinde demersurile necesare promovării, prin intermediul Consiliului Județean 
Neamț. 
_________________________________________________________________________________ 

 
Initiator, 
Primar, 

 Barna Marinel 
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Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. _____/10.05.2019 

 
Privind detalierea caracteristicilor tehnice aferente Proiectului  

„ÎNFIINȚARE PARC ÎN SAT BODEȘTII DE JOS, COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ″ 
 

1. Indicatori tehnici: 
 
SUPRAFATA TEREN= 1361 mp 
Nu se propun constructii. 
 
• 241 mp alee pietonala cu pavele  
• 310 mp zona nisip si dale cauciucate 
• 545 mp zona verde gazon ierburi 
• 265 mp zona flori si arbusti 
• 158 ml imprejmuire 
 
Parcul va fi prevazut cu iluminat public, cu mobilier urban si cu echipamente de joaca pentru 

copii.  
LISTA ECHIPAMENTE DE JOACA 
Delfin pe arc – 3 buc 
Complex de joaca -1 buc 
Hinta metalica de dimensiuni mari robusta – 1 
buc 
Balansoar 2 persoane cu figurine – 1 buc 
Carusel 6 persoane – 1 buc 

 
LISTA MOBILIER URBAN 
Cosuri colectare selectiva – 4 buc 
Banca de lemn pe cadru metalic  - 11 buc 
Cos de gunoi metalic cu decoratiuni din lemn – 
5 buc 
Masa cu 2 posturi sah + 2 banci cu spatar – 1 
buc 
Banca de lemn pe cadru metalic  - 11 buc 

 
LISTA MATERIAL DENDROLOGIC 
PROPUS 
Suprafata verde - preponderent din 
suprafata inierbata cu un amestec de tip 
pajiste 
Masive vegetale – arbori  
Flori si plante ornamentale - lavanda, maci, 
trandafiri  

 



LISTA TIPURI DE FINISAJE ALEI 
Alei pavele beton vibropresat 
Dale cauciucate 
Zona nisip – locuri de joaca 

 
2. Indicatori economici: 
 

 Valoare totala (faraTVA) TVA Valoare (inclusiv TVA) 
 Lei Euro Lei Euro Lei Euro 
TOTAL 
GENERAL 

271.562,24 57.071,27 49.376,29 10.376,88 320.938,53 67.448,15 

Din care 
C+M 

190.253,24 39.983,45 36.148,11 7.596,85 226.401,35 47.580,30 

 
• Valoarea eligibila a proiectului: 118.948,13 lei / 24.998,03 euro     
• Valoare neeligibila, exclusiv TVA: 152.614,11 lei / 32.073,24 euro 
• Ajutor public nerambursabil: 24998,03 euro 

 

    
 

 
 
 

              
              

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Inițiator, 
Primar, 

Barna Marinel 
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Expunere de motive 
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 

 Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul 
„INFIINȚARE PARC ÎN SAT BODEȘTII  DE JOS, COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ” 

 
Primarul comunei Bodești, 
 În temeiul prevederilor art 45 alin 6 din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, privind administraţia publică locală, imi exprim iniţiativa de promovare a unui 
proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea documentației tehnico-economice, faza 
Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul „ÎNFIINȚARE PARC ÎN SAT BODEȘTII  DE JOS, 
COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”, in susţinerea căruia formulez următoarea, 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

 Petru investiție se solicită ajutor financiar nerambursabil prin intermediul Asociației Ținutul 
Răzeșilor, care va fi depus în cadrul Programului LEADER 2014 – 2020, Submăsura 19.2 Sprijin 
pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, Măsura M1/6B – Investiții 
pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL – Versiunea 05 / martie 2019, având în vedere 
următoarele: 

 necesitatea realizării Proiectului rezultă din următoarele considerente: accesul 
locuitorilor din comuna Bodești, județul Neamț la un spatiu public amenajat in vederea 
petrecerii în mod activ și plăcut a timpului liber;  

 oportunitatea Proiectului este generată de sursa de finanțare asigurată prin 
intermediul Asociației ”Ținutul Răzeșilor”, Măsura M1/6B – Investiții pentru dezvoltarea 
durabilă a teritoriului GAL – Versiunea 05 / martie 2019; 

 potențialul economic al Proiectului este determinat de rolul multiplu al acestuia în 
sensul îmbunatatirii infrastructurii locale de recreere si petrecere a timpului liber, ceea 
ce va conduce la creșterea atractivității zonei pentru o dezvoltare economică durabilă. 

 
Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 
Prin implementarea proiectului ”Înființare parc în sat Bodeștii de Jos, comuna Bodești, județul 

Neamț” se urmărește îndeplinirea obiectivului de dezvoltare rurală la care contribuie măsura M1/6B – 
”Investiții pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL” cuprinsă în strategia de dezvoltare rurală a 
Asociației „Ținutul Răzeșilor” și anume ”obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor 
și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea locurilor de muncă" corespunzator art. 4. lit. 
(c) din Reg. UE nr. 1305/2013. 

Obiectivul general al proiectului constă în facilitarea accesului la spații de recreere prin 
construirea unui parc în comuna Bodești, sat Bodeștii de Jos, județul Neamț. 

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Creșterea gradului de accesibilitate la spații verzi amenajate și locuri de joacă pentru copii în 
cadrul comunei Bodești; 

mailto:primariabodesti@yahoo.com


2. Asigurarea unui spațiu adecvat pentru petrecerea timpului liber pentru locuitori în vederea 
creșterii atractivității comunei; 
3. Imbunătățirea calității mediului. 
  Conform celor expuse mai sus propun aprobarea documentației tehnico-
economice, faza  Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul ”ÎNFIINȚARE PARC ÎN SAT 
BODEȘTII  DE JOS, COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”, 

 
 
 

Primar, 
Barna Marinel  
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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza 

 Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul 
„ÎNFIINȚARE PARC ÎN SAT BODEȘTII  DE JOS, COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ” 

 
 
Investitia se incadreaza  in prevederile: 
• art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
• art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
• art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
• art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
• art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;  
• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 Investiția „ÎNFIINȚARE PARC ÎN SAT BODEȘTII DE JOS, COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL 
NEAMȚ” se încadrează în tipul de sprijin acordat prin intermediul Asociației Ținutul Răzeșilor, în 
cadrul Programului LEADER 2014 – 2020, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în 
cadrul strategiei de dezvoltare locală, Măsura M1/6B – Investiții pentru dezvoltarea durabilă a 
teritoriului GAL – Versiunea 05 / martie 2019.  Proiectul de investiţie propus satisface obiectivele 
strategice de creşterea atractivităţii zonelor rurale din România, de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă 
şi de asigurare a accesului la serviciile de bază pentru comunitatea rurală. 
 Pentru derularea acestui obiectiv de investiţii cu fonduri europene este necesară 
aprobarea de către Consiliul Local al comunei Bodești a documentației tehnico-
economice, faza  Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul „ÎNFIINȚARE PARC ÎN SAT 
BODEȘTII  DE JOS, COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”. 
 
Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de fond si forma pentru a fi adoptat. 

 
 
 
 

Secretar, 
Bostan Ionel 
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