ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
COD DE INDETIFICARE FISCALA 2613133
________________________________________________________________________

P R O I E C T nr. 52 din 15.11.2019

Vizat pentru legalitate,
Secretar general al comunei,
Ionel BOSTAN

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.
_____________________________________________________________________________________

Inițiator,
Primar,
Marinel BARNA

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMARIA
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 5679 din 15.11.2019

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

Văzând:
• necesitatea realizării investiției “Construire și dotare gradiniță în comuna Bodești, județul
Neamț”.
• că au fost aprobată documentația tehnico-economică, indicatorii tehnico-economici faza
studiul de fezabilitate și acordul de parteneriat pentru realizarea obiectivul de investiție
„Construire și dotare grădiniță în comuna Bodești, județul Neamț” ințial prin HCL nr. 38
din 26.06.2018, apoi prin HCL nr. 53 din 30.08.2019;
• 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;

Având în vedere Solicitarea de clarificare 7 cu nr. 31641/OI/14.11.2019 ADR Nord-Est în
cadrul programului POR Apel : POR/316/10/1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației

timpurii si învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a
sistemului.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3
iulie 2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a
prevederilor art. 129 alin. (2) litera b), e), alin. (7) litera a) , alin. (9) litera a) și ale art. 139 alin. (1) din
aceiași Ordonanță și motivele expuse mai sus inițiez și propun aprobarea proiectului de hotărâre
privind actualizarea acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiție
„Construire și dotare grădiniță în comuna Bodești, județul Neamț”
Primar,
Marinel BARNA

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
PRIMARIA
- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 5680 din 15.11.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
privind actualizarea acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de
investiție „Construire și dotare grădiniță în comuna Bodești, județul Neamț”
Văzând proiectul de hotărâre și referatul de aprobare pentru actualizarea acordului de
parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiție „Construire și dotare grădiniță în comuna
Bodești, județul Neamț”;
Având in vedere prevederile :
- 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,, in baza cărora a fost întocmită documentația tehnico-economică;
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare,
- Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
- Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 20142020, 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;
Ca urmare a Solicitării de clarificare 7 cu nr. 31641/OI/14.11.2019 ADR Nord-Est în
cadrul programului POR Apel : POR/316/10/1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației

timpurii si învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a
sistemului;

În conformitate cu prevederile din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, respectiv :
- art. 136 alin. 1, prin care Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar, de consilierii

locali sau de cetăţeni. Elaborarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul
secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ - teritoriale şi al compartimentelor de
resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
- art. 129 alin. (2) litera b) și e) prin care Consiliul local exercită următoarele categorii de
atribuţii:
b) atribuţii privind dezvoltarea economico - socială şi de mediu a comunei, oraşului sau
municipiului;
e) atribuţii privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern.

- art. 129 alin. (7) litera a) prin care În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d),

consiliul local asigură, potrivit competenţei sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru
furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
a) educaţia;,
- art. 129 alin. (9) litera a) În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. e), consiliul
local:
a) hotărăşte, în condiţiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau
străine, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de
interes public local;
, Consiliul local, în temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) adoptă hotărâri, cu majoritate
absolută sau simplă, după caz.

Luând în considerare că cele prezentate sunt legale, propun spre dezbatere Proiectul de
hotărâre privind actualizarea acordului de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investiție
„Construire și dotare grădiniță în comuna Bodești, județul Neamț”, urmând a vă pronunța asupra
necesității și oportunității acestuia.
Secretar general,
Ionel BOSTAN

Consilier,
Elena IFTODE

