
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 
 

 
 

H O T A R A R E  
privind aprobarea Cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente 

proiectului «Centru de zi pentru persoane defavorizate în comuna Bodești, județul 
Neamț», cod smis 139991 

 
 
  Având în vedere: 
- Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020; 
- Prevederile privind condițiile generale pentru accesarea fondurilor cuprinse în 
Ghidul Solicitantului Condiţii Generale - Orientări privind accesarea finanțărilor în 
cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020; 
- Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 672/27.05.2020 pentru 
aprobarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice “Implementarea strategiilor de 
dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/sau orașe cu o 
populație de până la 20.000 locuitori, AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2”; 
- Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 Văzând referatul de aprobare a primarului comunei Bodești cu nr. 738 din 
7.02.2021 și raportul de specialitate cu nr.  739 din 7.02.2021 a Secretarului 
general al comunei Bodești; 
 Ca urmarea  hotărârii  Consiliului local al comunei Bodești cu nr.  53 din 
26.08. 2020 pentru implementarea activităţilor aferente proiectului CENTRU DE ZI 
PENTRU PERSOANE DEFAVORIZATE IN COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT; 
 În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) și e), alin. (7) lit.b) şi 
alin.(9) lit. a) din O.U.G.nr.57/2109 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.139 alin.(3) lit. a) şi d) şi art.196 alin.(1) lit.a) din 
O.U.G.nr.57/2109 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, 
 

Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre: 
 
 Art.1 Se aprobă Cererea de finanțare a proiectului «CENTRU DE ZI PENTRU 
PERSOANE DEFAVORIZATE ÎN COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ», COD SMIS 
139991. 
 Art.2 Se aprobă valoareabugetului proiectului pentru implementare(cererii 
de finanţare)«CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE DEFAVORIZATE ÎN COMUNA 
BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ», COD SMIS 139991, în cuantum de 2.352.993,66 lei 
(inclusiv TVA), din carevaloare totală eligibilă 2.352.993,66 lei, după cum 
urmează: 



 

 
Organizaţia 

Valoareabugetuluiproiectuluipentruim
plementare  [lei] 

Liderul de parteneriat– COMUNA 
BODEȘTI 

1.985.982,70 lei 

Partener 4 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ, 
COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL 
NEAMȚ 

367.010,96 lei 

Total 2.352.993,66 lei 
 Art.3 Se aprobă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în 
cuantum de 47.060,00 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului «CENTRU DE ZI 
PENTRU PERSOANE 
DEFAVORIZATE ÎN COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ», COD SMIS 139991, 
după cum urmează: 
Organizaţia  Contribuţia  
Liderul de 
parteneriat – 
COMUNA BODEȘTI 

Valoarea contribuţiei (în lei) : 39.719,78 lei 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a 
proiectului (%): 2% 

Partener 4 – 
ȘCOALA 
GIMNAZIALĂ, 
COMUNA BODEȘTI, 
JUDEȚUL NEAMȚ 

Valoarea contribuţiei (în lei) : 7.340,22 lei 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a 
proiectului (%): 2% 

 Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește 
Primarul ComuneiBodești. 
 Art.5.  Secretarul  general al comunei Bodești va asigura comunicarea 
prezentei  dispoziții autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
 

 Nr. 6 din 8.02.2021 
 

 Preşedinte de şedință, 
Ilisei Manuela 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de 8.02.2021, cu 
respectarea art. 139, alin. (3) litera a) și d)  (majoritate absolută), coroborat cu art. 152 alin. (2) și art. 5, lit. cc) 
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu un număr de 11 voturi pentru, 1 abţineri şi 0 voturi împotrivă, 
din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă. 


