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P R O I E C T nr. 27 din 9.05.2019 

 
 

 

 
HOTĂRÂREA 

privind implementarea proiectului 
„ÎNFIINȚARE PARC ÎN SAT BODEȘTII  DE JOS, COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL 

NEAMȚ” 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) 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; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 
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, 

luând act de: 
a) referatul de aprobare (expunerea de motive) prezentat de către primarul 

comunei Bodești, domnul BARNA MARINEL, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 
2648 din 9.05.2019, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, 
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat cu nr. 2649 din 9.05.2019, prin care se motivează, în drept și în 
fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivității; 

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Bodești, 
 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor 
publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. ____/2019 privind  aprobarea documentației tehnico – 
economice aferentă proiectului „ÎNFIINȚARE PARC ÎN SAT BODEȘTII DE JOS, 
COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”,  

 
Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre.  
 

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „ÎNFIINȚARE PARC ÎN SAT BODEȘTII  
DE JOS, COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ” , denumit în continuare Proiect. 



Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare 
Rurală - P.N.D.R. 2014 - 2020, potrivit legii. 
Art. 3. - Ajutorul financiar nerambursabil aferent Proiectului reprezintă 100% din 
valoarea cheltuielilor eligibile, rezultând o contribuție proprie a comunei de 0%. 
Cheltuielile neeligibile ale Proiectului, precum și orice cheltuială neeligibilă apărută în 
perioada de implementare a Proiectului va fi suportată de comuna Bodești, din surse 
proprii sau atrase. 
Art. 4. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile 
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 
ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 
Art. 5. - Se însușește necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al Proiectului 
ce solicită ajutor financiar nerambursabil prin intermediul Asociației „Ținutul Răzeșilor“, 
măsura M1/6B, 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 îmbunătățirii infrastructurii locale de recreere si 
petrecere a timpului liber, ceea ce va conduce la creșterea atractivității 
zonei pentru o dezvoltare economică durabilă. 

Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla 
sa calitate și de ordonator principal de credite. 
Art. 7. - Reprezentantul legal al Proiectului nominalizat pentru relația cu Agenția pentru 
Finanțarea Investițiilor Rurale, în derularea acestuia, este domnul BARNA MARINEL, 
primar al comunei Bodești, județul Neamț.  
Art. 8. - Autoritățile administrației publice locale se angajează să asigure cofinanțarea 
Proiectului în valoare de 152.614,11 lei/32.073,24 euro reprezentând cheltuielile 
neeligibile. 
Art. 9. - Numărul locuitorilor deserviți de proiect / utilizatori direcți ai spațiului public 
local, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexe, care sunt 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 10. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
comunei Bodești, domnul BARNA MARINEL.  
Art. 11. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei 
Bodești, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Bodești și prefectului 
județului Neamț și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, 
precum și pe pagina de internet www.bodesti.ro.  

 
 

Inițiator, 
 Primar,  

Barna Marinel 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bodesti.ro/


 

 
 

 

1) Se înscrie denumirea județului. 
2) Se înscrie categoria unității administrativ-teritoriale solicitante. 
3) Se înscrie denumirea unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante. 
4) Se înscrie codul de înregistrare fiscală a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale. 
5) Se înscrie denumirea proiectului așa cum apare ea în cererea de finanțare.  
6) Se înscrie adresa paginii de internet a unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale.  
 
NOTĂ: Prezentul model-cadru se adaptează, în mod corespunzător, potrivit evenimentelor legislative, precum și situației 
specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale solicitante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL,  
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI COMUNEI BODEȘTI 

PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII  
HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BODEȘTI  NR. …/2019 

Nr. 
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 

responsabile să 
efectueze procedura 

0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii …/…/20 ….  
2 Comunicarea către primarul comunei1+4) …/…/20 ….  
3 Comunicarea către prefectul județului1+4) …/…/20 ….  
4 Aducerea la cunoștință publică2+3+5) …/…/20 ….  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3) …/…/20 ….  
6 Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3) …/…/20 ….  

Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare: 

1) art. 48 alin. (2): „Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului 
și prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”; 

2) art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile 
de la data comunicării oficiale către prefect.”; 

3) art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor la 
cunoștință publică, iar cele individuale, de la data comunicării.” 

4) art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: … 
   a) primarului unității administrativ-teritoriale; 
   b) prefectului județului.” 
5) art. 115 alin. (6): „Actele autorităților administrației publice locale se vor aduce la cunoștință publică prin grija 

secretarului unității administrativ-teritoriale.” 



 
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMȚ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

BODEȘTI 
COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ 2613133 

Anexa nr. 1 la HC.L. nr. __ din 10.05.2019 

Privind detalierea caracteristicilor tehnice ale Proiectului 
„ÎNFIINȚARE PARC ÎN SAT BODEȘTII  DE JOS, COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL 

NEAMȚ” 
 

Caracteristicile tehnice ale Proiectului sunt detaliate după cum urmează: 
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 

 
  

Inițiator, 
 Primar,  

Barna Marinel 
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Anexa nr. 2 la HC.L. nr. __  din 10.05.2019 

 

 

Numărul locuitorilor deserviți direct de proiect / utilizatorilor direcți ai spatiului 
public local – parc – în satul Bodeștii de Jos, comuna Bodești, județul Neamț 

 

 Numărul locuitorilor deserviți direct de proiect / utilizatorilor direcți ai 
spatiului public local – parc – în satul Bodeștii de Jos, comuna Bodești, 
județul Neamț este de 4.472 de persoane. 

 

 

Inițiator, 
 Primar, 

 Barna Marinel 

 



ROMÂNIA 
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Nr. 2648 din 9.05.2019  

Expunere de motive 

privind implementarea proiectului 
„ÎNFIINȚARE PARC ÎN SAT BODEȘTII  DE JOS, COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL 

NEAMȚ” 

Primarul comunei Bodesti, 

 In temeiul prevederilor art 45 alin 6 din Legea nr. 215/2001, republicata ,cu 
modificarile si completarile ulterioare, privind administraţia publică locală, imi exprim 
iniţiativa de promovare a unui proiect de hotarire cu următorul obiect implementarea 
proiectului „ÎNFIINȚARE PARC ÎN SAT BODEȘTII  DE JOS, COMUNA BODEȘTI, 
JUDEȚUL NEAMȚ”, 

 in susţinerea căruia formulez următoarea, 

EXPUNERE DE MOTIVE 

 Petru investitie se solicită ajutor financiar nerambursabil prin intermediul 
Asociației ”Ținutul Răzeșilor”, măsura M1/6B, 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. 

  
 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea 
investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. ______/2019 privind  aprobarea 
documentației tehnico – economice aferentă. 
   
 Conform celor expuse mai sus propun aprobarea implementarii proiectului 
„ÎNFIINȚARE PARC ÎN SAT BODEȘTII DE JOS, COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ”. 

Primar, 

Barna Marinel  

 

 

 

mailto:primariabodesti@yahoo.com


ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
PRIMĂRIA 
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Nr. 2649 din 9.05.2019  

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind  implementarea proiectului 

„ÎNFI INȚARE 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”, măsura M1/6B. 

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 din teritoriul GAL. 

 Pentru derularea acestui obiectiv de investiţii cu fonduri europene este necesară 
aprobarea de către Consiliul Local al comunei Bodești a implementării proiectului 
„ÎNFIINȚARE PARC ÎN SAT BODEȘTII  DE JOS, COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL 
NEAMȚ”.  

 Proiectul de hotarare indeplineste conditiile de fond si forma pentru a fi adoptat. 

 
 
 

Secretar, 
Bostan Ionel 
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