ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
COD DE INDETIFICARE FISCALA 2613133
P R O I E C T nr. 47 din 01.07.2020

Avizat,
Secretar general,
Ionel Bostan

HOTĂRÂREA
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul

„M ODER NI ZAR E SI STEM DE I LUM I NAT PUBLI C Î N SATELE BODEȘTI ȘI OȘLOBENI , COM UN A
BODEȘTI , JUDEȚUL NEAM Ț”
Avand în vedere prevederile:
• art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
• Hotărârii Guvernului nr. 28/09.01.2008 privind aprobarea conținutului-cadru al
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
• art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
• art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
• 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;
• art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
• art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
Examinând referatul de aprobare a primarului comunei Bodești cu nr. 3662 din 1.07.2020;
Văzând raportul de specialitate nr. 3663 din 1.07./2020, precum și rapoartele de avizare ale comisiilor
de specialitate.
În temeiul prevederilor art. 129 alin . (2) litera b), alin. (4) 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 documentația tehnico-economică, faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul

„M ODER NI ZAR E SI STEM DE I LUM I N AT P UBLI C Î N SATELE BODEȘTI ȘI OȘLOBENI , COM UN A
BODEȘTI , JUDEȚUL NEAM Ț” , ce urmează a fi finanțat din intermediul Asociației ”Ținutul Răzeșilor”,

măsura M1/6B, având caracteristicile tehnice prevăzute în anexa 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.
Art. 2. Secretarul general al comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și
persoanelor interesate.
__________________________________________________________________________________
Initiator,
Primar,
Barna Marinel
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de ___________ , 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 ___ voturi pentru, __ abţineri şi __ voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în
funcţie şi __ consilieri prezenţi la şedinţă.

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

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. ............/ 02.07.2020
Privind detalierea caracteristicilor tehnice aferente Proiectului
„MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC ÎN SATELE BODEȘTI ȘI OȘLOBENI,
COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ″
1. Indicatori tehnici:
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

2. Indicatori economici:
Valoare totala (faraTVA)
Lei
Euro
TOTAL
GENERAL
Din
care
C+M

TVA
Lei

Euro

Valoare (inclusiv TVA)
Lei
Euro

211.862,21

43.824,83

37.430,19

7.742,62

249.292,40

51.567,45

60.201,00

12.452,89

11.438,19

2.366,05

71.639,19

14.818,94

• Valoarea eligibila a proiectului: 120.825,04 lei / 24.993,29 euro
• Valoare neeligibila, exclusiv TVA: 91.037,17 lei / 18.831,54 euro
• Ajutor public nerambursabil: 24.993,29 euro

Inițiator,
Primar,
Barna Marinel

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.3662 din 1.07.2020
Referat de aprobare
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul

„M ODERNI ZARE SI STEM DE I LUM I NAT P UBLI C Î N SATELE BODEȘTI ȘI OȘLOBENI , COM UNA BODEȘTI ,
JUDEȚUL NEAM Ț”
Primarul comunei Bodești,
În temeiul prevederilor art. 136 alin 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul
Administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea
documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul „M ODERNI ZARE SI STEM
DE I LUM I NAT P UBLI C Î N SATELE BODEȘTI ȘI OȘLOBENI , COM UNA BODEȘTI , JUDEȚUL NEAM Ț” , in
susţinerea căruia formulez următorul,
Referat de aprobare
Petru investiție se solicită ajutor financiar nerambursabil prin intermediul Asociației Ținutul Răzeșilor, care va fi
depus în cadrul Programului LEADER 2014 – 2020, Submăsura 19.2 Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul
strategiei de dezvoltare locală, Măsura M1/6B – Investiții pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL – Versiunea 07 /
mai 2020, 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.
Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice
Prin implementarea proiectului ”Modernizare sistem de iluminat public în satele Bodești și Oșlobeni, comuna
Bodești, județul Neamț” se urmărește îndeplinirea obiectivului de dezvoltare rurală la care contribuie măsura M1/6B –
”Investiții pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL” cuprinsă în strategia de dezvoltare rurală a Asociației „Ținutul
Răzeșilor” și anume ”obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea
și menținerea locurilor de muncă" corespunzator art. 4. lit. (c) din Reg. UE nr. 1305/2013.
Obiectivul general al proiectului constă în obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și
comunității rurale din comuna Bodești.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1.
Îmbunătățirea siguranței publice și a eficienței energetice prin modernizarea rețelei de iluminat public;
2.
Ameliorarea securităţii, siguranţei şi confortului cetăţenilor pe timp de noapte, prin aducerea iluminatului stradal
la valorile cantitative şi calitative din prescripţiile naţionale în domeniu;
3.
Eficientizarea energetică prin reducerea la minim posibil a consumului de energie electrică și, implicit, a gazelor
cu efect de seră (ex. CO2).
Conform celor expuse mai sus propun aprobarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de
fezabilitate, pentru obiectivul ”M ODERNI ZARE SI STEM DE I LUM I NAT P UBLI C Î N SATELE BODEȘTI ȘI
OȘLOBENI , COM UNA BODEȘTI , JUDEȚUL NEAM Ț” ,
Primar,
Marinel BARNA
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Nr.3663 din 1.07.2020
RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul

„M ODERNI ZARE SI STEM DE I LUM I NAT PUBLI C Î N SATELE BODEȘTI ȘI OȘLOBENI ,
COM UNA BODEȘTI , JUDEȚUL NEAM Ț”
Investitia se incadreaza in prevederile:
• art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
• art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
• 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;
• art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
• 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;
• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare.
Investiția „M ODER NI ZAR E SI STEM DE I LUM I NAT PUBLI C Î N SATELE BODEȘTI ȘI
OȘLOBENI , COM UN A BODEȘTI , JUDEȚUL NEAM Ț” se încadrează în tipul de sprijin acordat prin
intermediul Asociației Ținutul Răzeșilor, în cadrul Programului LEADER 2014 – 2020, Submăsura 19.2
Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală, Măsura M1/6B –
Investiții pentru dezvoltarea durabilă a teritoriului GAL – Versiunea 07 / mai 2020. Proiectul de
investiţie propus satisface obiectivele strategice de creştere a atractivităţii zonelor rurale din
România, de îmbunătăţire a condiţiilor de viaţă şi de asigurare a accesului la serviciile de bază
pentru comunitatea rurală în siguranță.
Pentru derularea acestui obiectiv de investiţii cu fonduri europene este necesară
aprobarea de către Consiliul Local al comunei Bodești a documentației tehnicoeconomice, faza Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul „M ODER NI ZARE SI STEM DE

I LUM I NAT PUBLI C Î N SATELE BODEȘTI ȘI OȘLOBENI , COM UNA BODEȘTI , JUDEȚUL
NEAM Ț”.
Proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile de fond si forma pentru a fi adoptat.

Consilier UAT,
Elena IFTODE

