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HOTĂRÂREA 
privind implementarea proiectului 

„MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN SATELE BODEȘTI ȘI OȘLOBENI, COMUNA 
BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ” 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, 

cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările și completările ulterioare;  

f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Bodești, domnul BARNA MARINEL, 

în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 3675 din 1.07.2020, prin care se susține necesitatea și 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr.3676 din 1.07.2020, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea 
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Bodești, 
 Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de 
interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
43/2020 privind  aprobarea documentației tehnico – economice aferentă proiectului „MODERNIZARE 
SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN SATELE BODEȘTI ȘI OȘLOBENI, COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL 
NEAMȚ”; 
 În temeiul prevederilor art.  129 alin . (2)  litera b),  alin. (4) litera  d), art. 139 alin. (2) 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 aprobă implementarea proiectului „MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC 
ÎN SATELE BODEȘTI ȘI OȘLOBENI, COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ” , denumit în continuare 
Proiect. 
 Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R. 2014 - 2020, 
potrivit legii. 
 Art. 3. - Ajutorul financiar nerambursabil aferent Proiectului reprezintă 100% din valoarea 
cheltuielilor eligibile, rezultând o contribuție proprie a comunei de 0%. Cheltuielile neeligibile ale Proiectului, 
precum și orice cheltuială neeligibilă apărută în perioada de implementare a Proiectului va fi suportată de 
comuna Bodești, din surse proprii sau atrase. 
 Art. 4. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 
cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în 
cadrul Proiectului. 



 Art. 5. - Se însușește necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al Proiectului ce solicită 
ajutor financiar nerambursabil prin intermediul Asociației „Ținutul Răzeșilor“, măsura M1/6B, având în 
vedere următoarele: 

 necesitatea realizării Proiectului rezultă din următoarele considerente: adecvarea infrastructurii de bază 
și a serviciilor pentru îmbunătățirea calității vieții populației din comuna Bodești, cu accent pe îmbunătățirea 
siguranței publice și a eficienței energetice prin modernizarea sistemului de iluminat public;  

 oportunitatea Proiectului este generată de sursa de finanțare asigurată prin intermediul Asociației 
”Ținutul Răzeșilor”, Măsura M1/6B – Investiții pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL – Versiunea 07 / 
mai 2020; 

 potențialul economic al Proiectului este determinat de rolul multiplu al acestuia în sensul îmbunatatirii 
siguranței publice și a eficienței energetice, ceea ce va conduce la creșterea atractivității zonei pentru o 
dezvoltare economică durabilă. 
 Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și 
de ordonator principal de credite. 
 Art. 7. - Reprezentantul legal al Proiectului nominalizat pentru relația cu Agenția pentru Finanțarea 
Investițiilor Rurale, în derularea acestuia, este domnul BARNA MARINEL, primar al comunei Bodești, 
județul Neamț.  
 Art. 8. - Autoritățile administrației publice locale se angajează să asigure cofinanțarea Proiectului in 
valoare de 91.037,17 lei/18.831,54 euro reprezentând cheltuielile neeligibile. 
 Art. 9. - Numărul locuitorilor deserviți de proiect / utilizatori direcți ai spatiului public local, precum și 
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexe, care sunt parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 Art. 10. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Bodești, domnul BARNA MARINEL.  
 Art. 11. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului  general al comunei Bodești, 
în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Bodești și prefectului județului Neamț și se aduce la 
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.bodesti.ro.  

 
 

Nr. 44 din 2.07.2020 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de 2.07.2020, cu 
respectarea art. 139, alin. (2) litera g) (majoritate absolută), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri 
în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 

Preşedinte de şedință, 
Elena HULPOI 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bodesti.ro/


 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,  

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI  BODEȘTI 
NR. …/2020 

Nr. 
crt. OPERAȚIUNI EFECTUATE Data 

ZZ/LL/AN 

Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 
procedura 

0 1 2 3 
1 Adoptarea hotărârii1) …/…/2020  
2 Comunicarea către primarul comunei2) …/…/2020  
3 Comunicarea către prefectul județului3) …/…/2020  
4 Aducerea la cunoștință publică4+5) …/…/2020  
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4+5) …/…/2020  

6 Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7), după 
caz 

…/…/2020  

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ: 
art. 139 alin. (1): „În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate 
absolută sau simplă, după caz.”; 
art. 197 alin. (2): „Hotărârile consiliului local se comunică primarului.”; 
art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al 
comunei prefectului în cel mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...; 
art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija 
secretarului general al comunei.; 
art. 199 alin. (1): „Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se 
adresează se face în cel mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”; 
art. 198 alin. (1): „Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la 
cunoștință publică.”; 
art. 199 alin. (2): „Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării 
către persoanele cărora li se adresează.” 
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Anexa nr. 1 la HC.L. nr. 44 din  2.07.2020 

 
 
 
 

Privind detalierea caracteristicilor tehnice ale Proiectului 
„MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN SATELE BODEȘTI ȘI OȘLOBENI, 

COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ” 
 

Caracteristicile tehnice ale Proiectului sunt detaliate după cum urmează: 
 

1.1. Indicatori tehnici total investitie: 
o Inlocuire corpuri de iluminat existente, in LEA 0,4 KV existenta, zonele de post PT1, PT2 si PT4 

Oslobeni si PT2, PT3 si PT4 Bodesti, zona DN 15 C 
o La circuitele de iluminat existente si puncte de aprindere existente nu se fac interventii 
o Capacitati fizice: 

- corp de iluminat (CIL) cu LED 60 w, eficienta energetica -Ef.= 130lm/w = 150 buc 
- dispozitiv de fixare cu bratari pe stalpi existenti, din teava metalica zincata = 150 buc 
 
1.2. Retea de iluminat public modernizata in comuna Bodesti, pe stalpii LEA jt existenti 

- Sat Oslobeni, zona DN 15 C, lungime retea = 2,47 km cu 61 buc CIL LED 60 W   
- Sat Bodesti, zona DN 15 C, lungime retea = 3,20 km cu 89 buc CIL LED 60 W   

 
  
 

Preşedinte de şedință, 
Elena HULPOI 
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Anexa nr. 2 la HC.L. nr. 44 din 02.07.2020 

 

 

 

Numărul locuitorilor deserviți direct de proiect / utilizatorilor direcți ai sistemului de iluminat 
modernizat în satele Bodești și Oșlobeni, comuna Bodești, județul Neamț 

 

 Numărul locuitorilor deserviți direct de proiect / utilizatorilor direcți ai sistemului de iluminat 
modernizat în satele Bodești și Oșlobeni, comuna Bodești, județul Neamț este de 4.472 de 
persoane. 

 

 

 

Preşedinte de şedință, 
Elena HULPOI 

 

 

 


