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P R O I  E C T 
 Nr.42 din 22.08.2019 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar, 
Bostan Ionel 

 
 
 
 

H O T A R A R E 
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați la obiectivului de inestiție  

„CONSTRUIRE GARAJ ACOPERIT, GARAJ DESCHIS ȘI PLATFORMA AUTO PRIN DEMOLARE 
CONSTRUCTIE CU FUNCTIUNEA DE GRAJD″ 

 
 
 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 
privind Codul Administrativ, 
 Având în vedere prevederile: 
 a) art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „b” coroborate cu şi alin. (4) lit. “a” şi ”d” din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;  
 b) art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale; 
 luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Bodești, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 4211 din 
22.08.2019; 
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bodești, 
înregistrat sub nr. 4212 din 22.08.2019; 
c) rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bodești; 
  
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  BODESTI  : 
HOTĂRĂȘTE 

 
 Art.1 – Se aproba modificarea  indicatorilor tehnico - economici actualizați  conform devizului general 
reactualizat, ca urmare a încheierii contractelor de achiziției publică,  la obiectivul de investiție „CONSTRUIRE 
GARAJ ACOPERIT, GARAJ DESCHIS ȘI PLATFORMA AUTO PRIN DEMOLARE CONSTRUCTIE CU FUNCTIUNEA 
DE GRAJD″, după cum urmează:  
 Valoarea totala a investiției: 1 159 797,50 lei cu TVA din care:  

• Din care C+M:  1 101 594,60 lei cu TVA; 
• Alte cheltuieli de investiție :  000 lei cu TVA; 
• Cheltuieli buget local: 1 159 797,50 lei cu TVA; 

 Art.2. Primarul comunei Bodesti va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
 Art.3. Secretarul comunei Bodesti comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 
 

Inițiator, 
Primar, 

Ec. Marinel Barna 
 
 



  

 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA  BODESTI 
PRIMAR  

 Nr. 4211 din  22.08.2019 
 

REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați la obiectivului 
de investiţie: „CONSTRUIRE GARAJ ACOPERIT, GARAJ DESCHIS ȘI PLATFORMA AUTO PRIN 

DEMOLARE CONSTRUCTIE CU FUNCTIUNEA DE GRAJD″ 
  

 
Primarul comunei Bodești, 

In temeiul prevederilor  art. 136 alin. (1)  coraborate cu art. 155 alin. (3)  litera b) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, î-mi 
exprim iniţiativă de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: 
aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați la obiectivului de investiţie: 
„CONSTRUIRE GARAJ ACOPERIT, GARAJ DESCHIS ȘI PLATFORMA AUTO PRIN DEMOLARE CONSTRUCTIE CU 
FUNCTIUNEA DE GRAJD″ , în susţinerea căruia formulez următorul 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2009 
privind Codul Administrativ, am iniţiat proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus. 
 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost iniţiat în  urma semnării achiziției 
lucrărilor de investiție. 
 Consiliul local Bodești prin Hotărârea nr. 40 din 26.06.2018 a aprobat 
documentația ehnico-economică, faza  Studiu de fezabilitate, pentru realizarea 
obiectivului „CONSTRUIRE GARAJ ACOPERIT, GARAJ DESCHIS ȘI PLATFORMA AUTO 
PRIN DEMOLARE CONSTRUCTIE CU FUNCTIUNEA DE GRAJD″ din care rezultă că 
valoarea investiției inclusiv TVA   de 1 159 797,50 lei, din care C+M:  1 101 594,60 lei, 
investiție realizată din bugetul local.  
 Prin realizarea procedurilor de achiziției a rezultat suma de 1 159 797,50 lei  cu 
TVA din care C+M:  1 101 594,60 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 
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Nr.4212  din 22.08.2019 
       

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

actualizați la obiectivului de investiţie: „CONSTRUIRE GARAJ ACOPERIT, 
GARAJ DESCHIS ȘI PLATFORMA AUTO PRIN DEMOLARE CONSTRUCTIE CU 

FUNCTIUNEA DE GRAJD″ 
 

  
Baza legală: 
 a) art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. „b” coroborate cu şi alin. (4) lit. “a” şi ”d” din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ;  
 b) art. 44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale; 
 Proiectul de hotărâre a fost inițiat de către Primarul comunei Bodești  și a avut în 
vedere: 

• Contractul de prestari sercivii cu nr. 2747 din 15.05.2019,  
•  Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești 40 din 26.06.2018  prin care 

s-a aprobat documentația ehnico-economică, faza  Studiu de fezabilitate, pentru 
realizarea obiectivului „CONSTRUIRE GARAJ ACOPERIT, GARAJ DESCHIS ȘI 
PLATFORMA AUTO PRIN DEMOLARE CONSTRUCTIE CU FUNCTIUNEA DE GRAJD″; 
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: 1.159.797,50 lei cu TVA din care:  

• Din care C+M:  1.101.594,60 lei cu TVA; 
• Alte cheltuieli de investiției :  000 lei cu TVA; 
• Cheltuieli buget local: 1.159.797,50 lei cu TVA; 

  
 Propun aprobarea indicatorilor tehnico - economici actualizați la obiectivului de 
investiţie: „CONSTRUIRE GARAJ ACOPERIT, GARAJ DESCHIS ȘI PLATFORMA AUTO 
PRIN DEMOLARE CONSTRUCTIE CU FUNCTIUNEA DE GRAJD″, întrucât proiectul 
îndeplinește toate condițiile pentru a fi aprobat. 
 

   
Consilier UAT, 
Iftode Elena 
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