ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiției
"CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A DISPENSARULUI UMAN BODESTI"

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.
Văzând referatul de aprobare a primarului comunie Bodești cu nr. 2767 din 15.05.2020, raportul
de specialitate cu nr. 2768 din 15.05.2020 precum şi rapoartele de avizare ale Comisiilor de
specialitate;
În temeiul prevederilor art. 129 alin . (2) litera b), alin. (2) litera 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 adopta prezenta hotărâre:
Art. 1. Se aprobă nota conceptuală pentru obiectivul de investiției " CRESTEREA EFICIENTEI
ENERGETICE A DISPENSARULUI UMAN BODESTI", conform anexei nr. 1, parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă tema de proiectare pentru obiectivul de investiției " CRESTEREA
EFICIENTEI ENERGETICE A DISPENSARULUI UMAN BODESTI", conform anexei nr. 2, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se împuternicește Primarul comunei Bodești să semneze toate documentele necesare
realizării obiectivului propus în prezenta hotărâre.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
comunei Bodești.
Art. 5. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților și persoanelor
interesate și va întreprinde demersurile necesare promovării, prin intermediul Consiliului Județean
Neamț.
_________________________________________________________________________________
Nr. 33 din 19.05.2020
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de
19.05.2020, 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, 1 abţineri şi 0 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

