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HOTĂRÂREA 

privind actualizarea acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiție 
„Construire și dotare grădiniță în comuna Bodești, județul Neamț” 

 
  
 Având în vedere prevederile: 
a) art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin. (2] din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
b) Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
c) Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
d) Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, Axa 
prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în educație, 
și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea 
gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu 
risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului antepreşcolar şi preşcolar; 
 Văzând, referatul de aprobare nr. 5679  din 15.11.2019 și raportul de specialitate cu nr. 5680 din 
15.11.2019 și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bodești; 

 In temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (2) litera b), e), alin. (7) litera a) , alin. (9) litera a) și ale art. 
139 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, 

 
 Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre: 
 
 Art.1.  Se actualizează acordul de parteneriat între Comuna Bodești, lider de proiect (Partener 1) 
şi Școala Gimnazială Bodești, Comuna Bodești, Județul Neamț în vederea implementării în comun a 
proiectului, conform Acordului de parteneriat - Anexa 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul 
comunei Bodești. 

Art.3. La data prezentei hotărâri se modifică  anexa  3  la Hotărârea Consiliului local al comunei 
Bodești cu nr. 53 din 30.08.2018 cu anexa 1 la prezenta hotărâre. 
 Art.4. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților și persoanelor interesate. 
_____________________________________________________________________________________ 

 
Nr. 49 din 18.11.2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru; 0 voturi contra; 1 abţineri.  
La ședință au fost prezenți 10 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 
 

Preşedinte de şedință, 
Neculai CORLADE 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general al comunei Bodești, 

Ionel BOSTAN 
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