ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI

Proiect nr. 40 din 21.05.2020

Vizat pentru legalitate,
Secretar general,
Ionel BOSTAN

HOTĂRÂREA
privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de
investiției "Modernizare sistem de iluminat public in satele Bodesti si Oslobeni, comuna
Bodesti, judetul Neamt"

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. 2865 din 21.05.2020, raportul
de specialitate cu nr. 2866 din 21.05.2020 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 "Modernizare sistem de
iluminat public in satele Bodesti si Oslobeni, comuna Bodesti, judetul Neamt", conform anexei nr. 1, parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă tema de proiectare pentru obiectivul de investiției "Modernizare sistem de
iluminat public in satele Bodesti si Oslobeni, comuna Bodesti, judetul Neamt", 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.
_________________________________________________________________________________
Inițiator,
Primar,
Marinel BARNA

ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
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- Comuna Bodești, sat Bodești, strada Ștefan cel Mare, nr. 104, județul Neamț Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com
Nr. 2865 din 21.05.2020

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru
obiectivul de investiției "Modernizare sistem de iluminat public in satele Bodesti si
Oslobeni, comuna Bodesti, judetul Neamt"
Văzând necesitate realizării investiției "Modernizare sistem de iluminat public in satele Bodesti si
Oslobeni, comuna Bodesti, judetul Neamt".
Analizând dispoziţiile 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, concluzionăm că:
d)
prima etapă în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor de
investiţii o constituie elaborarea şi aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare;
e)
nota conceptuală este documentaţia întocmită de beneficiarul investiţiei în scopul justificării
necesităţii şi oportunităţii realizării unui obiectiv de investiţii, finanţat total sau parţial din fonduri
publice;
f)
prin nota conceptuală se evidenţiază datele preliminare necesare implementării obiectivului de
investiţii propus şi se prezintă informaţii cu privire la estimarea suportabilităţii investiţiei publice;
g)
conţinutul-cadru al notei conceptuale este prevăzut în anexa nr. 1 la H.G.;
h)
tema de proiectare exprimă intenţiile investiţionale şi nevoile funcţionale ale beneficiarului
investiţiei, evidenţiate în nota conceptuală, determinând concepţia de realizare a obiectivului de
investiţii, în funcţie de condiţionările tehnice, urbanistice generale ale amplasamentului, de protecţie a
mediului natural şi a patrimoniului cultural sau alte condiţionări specifice obiectivului de investiţii;
i)
tema de proiectare se elaborează de către beneficiarul investiţiei sau, după caz, de către
proiectanţi/consultanţi care prestează servicii de proiectare/consultanţă în domeniu şi se aprobă de
către beneficiar;
j)
conţinutul temei de proiectare este prevăzut în anexa nr. 2 la H.G. şi se adaptează de către
beneficiar, în funcţie de specificul/categoria şi clasa de importanţă, precum şi de complexitatea
obiectivului de investiţii propus;
k)
elaborarea studiului de fezabilitate ori a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este
condiţionată de aprobarea prealabilă de către beneficiarul investiţiei a notei conceptuale şi a temei de
proiectare.
Urmare a prevederilor art.136, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare am inițiat proiectul de hotărâre și
în baza prevederilor art. 129 alin . (2) litera b), alin. (2) litera d) art. 139 alin. (1) aceleiași
ordonanțe, supunem spre dezbatere Consiliului Local proiectul de hotărâre întocmit.
Primar,
Marinel BARNA

ROMANIA
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RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru
obiectivul de investiției "Modernizare sistem de iluminat public in satele Bodesti si
Oslobeni, comuna Bodesti, judetul Neamt"
Văzând Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ care stabileşte în sarcina
autorităţilor administraţiei publice locale competenţe legale privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a localităţilor,
realizarea lucrărilor şi luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de
integrare europeană în domeniul protecţiei mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor furnizate cetăţenilor.
În conformitate cu prevederile art.129 alin.(4) lit ”d” din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind
Codul Administrativ, în exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnicoeconomice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii. Art.44 din Legea nr.273/2006, privind finanţele
publice locale, prevede că “documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură

integral sau în completare din bugetele locale, se aprobă de către autorităţile deliberative”.

Analizând dispoziţiile 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, concluzionăm că:
l)
prima etapă în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor de investiţii o constituie
elaborarea şi aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare;
m)
nota conceptuală este documentaţia întocmită de beneficiarul investiţiei în scopul justificării necesităţii şi
oportunităţii realizării unui obiectiv de investiţii, finanţat total sau parţial din fonduri publice;
n)
prin nota conceptuală se evidenţiază datele preliminare necesare implementării obiectivului de investiţii propus şi se
prezintă informaţii cu privire la estimarea suportabilităţii investiţiei publice;
o)
conţinutul-cadru al notei conceptuale este prevăzut în anexa nr. 1 la H.G.;
p)
tema de proiectare exprimă intenţiile investiţionale şi nevoile funcţionale ale beneficiarului investiţiei, evidenţiate în
nota conceptuală, determinând concepţia de realizare a obiectivului de investiţii, în funcţie de condiţionările tehnice,
urbanistice generale ale amplasamentului, de protecţie a mediului natural şi a patrimoniului cultural sau alte condiţionări
specifice obiectivului de investiţii;
q)
tema de proiectare se elaborează de către beneficiarul investiţiei sau, după caz, de către proiectanţi/consultanţi
care prestează servicii de proiectare/consultanţă în domeniu şi se aprobă de către beneficiar;
r)
conţinutul temei de proiectare este prevăzut în anexa nr. 2 la H.G. şi se adaptează de către beneficiar, în funcţie de
specificul/categoria şi clasa de importanţă, precum şi de complexitatea obiectivului de investiţii propus;
s)
elaborarea studiului de fezabilitate ori a documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii este condiţionată de
aprobarea prealabilă de către beneficiarul investiţiei a notei conceptuale şi a temei de proiectare.
Concluzii: Apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât proiectul de
hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiției
"Modernizare sistem de iluminat public in satele Bodesti si Oslobeni, comuna Bodesti, judetul Neamt", să fie
aprobat.

Consilier,

Iftode Elena

