ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției "AMENAJARE CURTE SI
REALIZARE RACORD UTILITATI PENTRU LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE
INCHIRIERII, JUDETUL NEAMT, COMUNA BODESTI, SAT BODESTII DE JOS"
Având în vedere:
Referatul de aprobare a primarului Comunei Bodești, din care reiese necesitatea si
oportunitatea investiției, raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate, precum şi raportul
compartimentului de resort;
interesul major al Comunei Bodești, județul Neamț, pentru dezvoltarea unei infrastructuri
moderne si necesitatea asigurării serviciilor de utilitate publica;
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;
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările
ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „d”, art. 139 alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare
Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. Se aproba Studiul de Fezabilitate, Devizul general si indicatorii tehnico-economici ai investiției
"AMENAJARE CURTE SI REALIZARE RACORD UTILITATI PENTRU LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE
INCHIRIERII, JUDETUL NEAMT, COMUNA BODESTI, SAT BODESTII DE JOS" cu următoarele:
CARACTERISTICI PRINCIPALE ȘI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI
INVESTIȚIEI:
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE: Primarul comunei Bodești
BENEFICIAR: Comuna BODEȘTI
FINANȚAREA INVESTIȚIEI: Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din bugetul
local al comunei Bodești.
Valoarea totală a investiției este:
Valoarea cu TVA:
− 289.313,06 lei
Valoarea fără TVA:
− 244.239,55 lei
din care C+M:
Valoare cu TVA:
− 208.070,86 lei
Valoare fără TVA:
− 174.849,55 lei
CAPACITĂȚI:
Suprafața amenajată: 1267,46 mp
- spații verzi
− 579 mp (gazon ierburi)
- alee pietonală
− 66 mp
- alee carosabilă
− 363 mp
- parcare auto
− 151 mp
- trotuar de gardă
− 40 mp
rampe
și
scări
− 32,46 mp
exterioare

- platformă pubele
− 16 mp
clădire
provizorie(
magazie lemne)
− 20 mp
Alimentare cu apă a obiectivului se va realiza din rețeaua de apă stradală;
Canalizarea apelor uzate menajere se va face în Mini - Stația de epurare;
Alimentare cu energie electrică se va realiza din rețeaua electrică de distribuție
publică conform avizului tehnic de racordare ce se va elibera de SC DELGAZ GRID SA.
DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI: 3 luni.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul comunei Bodești prin
aparatului de specialitate al primarului.
Art.4. Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor
interesate.
Nr. 30 din 30.04.2020

Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de 30.04.2020, cu respectarea
art. 139, alin. (1) (majoritate simplă), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr
de 12 voturi pentru, 0 abţineri şi 1 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă.

Preşedinte de şedință,
Sfarghie Vilhelm

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar general,
Ionel BOSTAN

