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JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 
 

 
HOTĂRÂREA 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investițiilor pentru realizarea 
Sistemelor tehnice de securitate la școlile din comuna Bodești, județul Neamț 

  
  
 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. 4558 din 25.08.2020, raportul 
de specialitate cu nr. 4559 din 25.08.2020 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. (1) Se aprobă  indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiție Sistem tehnic de 
securitate la Școala Gimnazială cu etaj 'Bodeștii de Sus ", conform anexei nr. 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  
 (2) Se aprobă  indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiție Sistem tehnic de 
securitate la Școala Gimnazială local vechi 'Bodeștii de Sus', conform anexei nr. 2, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
 (3) Se aprobă  indicatorii tehnico-economici la obiectivul de investiție Sistem tehnic de 
securitate la Școala Gimnazială Bodeșt i i de Jos, conform anexei nr. 3, parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 Art.  2.  Se împuternicește Primarul  comunei Bodești să semneze toate documentele necesare 
realizării obiectivului propus în prezenta hotărâre. 

 Art.  3.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul  
comunei Bodești. 
 Art. 4. Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților și 
persoanelor interesate. 
_________________________________________________________________________________ 

 
 Nr. 51 din 26.08.2020 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de 26.08.2020, 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 9 voturi pentru, 0 abţineri şi 0  voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 
9 consilieri prezenţi la şedinţă. 
  
 

Preşedinte de şedință, 
Elena HULPOI 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 
 



 
 

 
Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești nr. 56 din 26.08.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai investiției: Sistem 
tehnic de securitate la Școala Gimnazială cu etaj 'Bodeștii de Sus " 

 
 
 
 
 
 
 
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: − 20.830,92 lei 
Valoarea fără TVA: − 17.504,97 lei 
  din care C+M:   
      Valoare cu TVA: − 19.997,92 lei 
      Valoare fără TVA: − 16.804,97 lei 

CAPACITĂȚI: 
 Sistem de detecție și semnalizare efracție 
 Sistem control acces 
  Sistem de supraveghere video 
  
 DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI: 2 luni. 

 
 
 
 
 

Preşedinte de şedință, 
Elena HULPOI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Anexa nr. 2 la Hotărarea Consiliului local al comunei Bodești nr. 56 din 26.08.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai investiției: Sistem 
tehnic de securitate la Școala Gimnazială local vechi 'Bodeștii de Sus' 

 
 
 
 
 
 
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: − 17.926,12 lei 
Valoarea fără TVA: − 15.063,97 lei 
  din care C+M:   
      Valoare cu TVA: − 17.093,12 lei 
      Valoare fără TVA: − 14.363,97 lei 

CAPACITĂȚI: 
 Sistem de detecție și semnalizare efracție 
 Sistem control acces 
  Sistem de supraveghere video 
  
 DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI: 2 luni. 

 
 
 
 
 

Preşedinte de şedință, 
Elena HULPOI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Anexa nr. 3 la Hotărarea Consiliului local al comunei Bodești nr. 56 din 26.08.2020 
 
 
 
 
 
 
 

Caracteristici principale și indicatori tehnico-economici ai investiției: Sistem 
tehnic de securitate la Școala Gimnazială Bodeștii de Jos 

 
 
 
 
 
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: − 13.669,96 lei 
Valoarea fără TVA: − 11.487,36 lei 
  din care C+M:   
      Valoare cu TVA: − 12.836,96 lei 
      Valoare fără TVA: − 10.787,36 lei 

CAPACITĂȚI: 
 Sistem de detecție și semnalizare efracție 
 Sistem control acces 
  Sistem de supraveghere video 
  
 DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI: 2 luni. 

 
 
 
 
 

Preşedinte de şedință, 
Elena HULPOI 
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