
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 
 
P R O I E C T nr. 11 din 18.02.2021 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar general, 
Ionel BOSTAN 

 
H O T A R A R E  

privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie Modernizare 
drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț  

 
 Consiliul local al Comunei Bodesti, judeţul Neamț, 
 Având în vedere: 

− art.36 alin.(1), alin.(2), lit. „b” coroborate cu şi alin.(4) lit. “a” şi ”d” şi art.115 alin.(1) 
lit.”b”din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

− art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale; 
− art. 7 alin.(1) lit.a) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare 

Locală,  
− art.5 lit.e), art.6 alin.(4) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 
locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 cu modificări; 

luând act de: 
 - referatul de aprobare cu nr. 1076 din 18.02.2021 privind necesitatea adoptării proiectului 
de hotărâre prezentată de către d-ul primar al Comunei Bodesti; 
 - raportul de specialitate cu nr. 1078 din 18.02.2021; 
 - raportul de avizare al Comisia pentru buget-finanţe, patrimoniu, sport, tineret, fonduri 
europene, relaţii externe şi strategii de dezvoltare comunitară; 
 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 asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii „Modernizare drumuri 
locale în comuna Bodești, județul Neamț”, cu suma de 402.326,36 lei cu TVA, pentru plata 
unor cheltuieli care nu se finanţează prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi 
amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, 
studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa 
tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor 
de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, 
costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.  
 Art.2. - Primarul comunei va lua măsurile necesare şi vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 Art.3.  - Secretarul  general al comunei Bodești va asigura comunicarea prezentei  
dispoziții autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
Initiator, 
Primar, 

 Marinel BARNA 
 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de ______.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 __ voturi pentru, __ abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi ___ consilieri prezenţi la şedinţă. 
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REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investitie 

Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț 
 
Primarul comunei Bodești, 

 In temeiul prevederilor art. 136 alin. 1 din O.U.G.nr.57/2109 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, prin care  Proiectele de hotărâri pot fi iniţiate de primar ...., î-mi 
exprim iniţiativă de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: aprobarea realizării 
investiţiei „Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț”, în susţinerea căruia formulez 
următorul 
 

REFERAT DE APROBARE 
 
 În conformitate cu O.U.G.nr.57/2109 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare, am iniţiat proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus. 
 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost iniţiat  ca urmare  a demararii procedurilor de   
către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei a  cadrul legal pentru implementarea unor 
proiecte de importanţă naţională, care susţin dezvoltarea regională prin realizarea unor lucrări de 
infrastructură rutieră, tehnico-edilitară şi socio-educativă (PNDL 3). 
 În conformitate cu prevederile art.7 din OUG nr.28/2013, obiectivele de investiţii care pot fi 
finanţate în cadrul programului trebuie să vizeze unul dintre următoarele domenii specifice: 
-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi staţii de tratare; 
-realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare si statii de epurare; 
-realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor de invatamant preuniversitar; 
-realizare/extindere/reabilitare/modernizare/dotare a unitatilor sanitare din mediul rural; 
-reabilitare/modernizare a drumurilor publice clasificate si incadrate in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare ca drumuri judetene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale si/sau drumuri publice 
din interiorul localitatilor; 
- realizare/modernizare/reabilitare de poduri, podete sau punti pietonale; 
- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a unor obiective culturale de interes local; 
- realizare/extindere/modernizare de platforme de gunoi; 
- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a pietelor publice, comerciale, targuri, oboare,; 
- realizare/extindere/reabilitare/modernizare a bazelor sportive. 
 Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează în cadrul 
fiecărui domeniu specific, sunt stabilite prin normele metodologice de aplicare ale programului. Normele 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului 
naţional de dezvoltare locală, au fost aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 cu modificări.  
 Conform prevederilor art.8 alin.(3) din acest Ordin, categoriile de cheltuieli aferente obiectivelor de 
investiţii noi care nu se finanţează prin Program şi se finanţeaza exclusiv de către beneficiari sunt: 
cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a 
lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, 
asistenţă tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor 
de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri 
credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. Suma aferentă acestor cheltuieli 
se ridică la 402.326,36 lei, reprezentând 3.24% din valoarea totală a investiţiei.  
  Din aceste considerente, am iniţiat proiectul de hotărâre aprobarea asigurării cofinanţării 
obiectivului de investiţie Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț 
 Faţă de cele expuse mai sus, supun spre aprobare Consiliului local prezentul proiect de hotărâre.  
 

PRIMAR, 
MARINEL BARNA 

mailto:primariabodesti@yahoo.com
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de 
investiţie Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț 

 
 

 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat şi proiectul tehnic în vederea realizării obiectivului de 
investiţii Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț, am constatat 
următoarele: 
 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, 
potrivit art.44 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, aprobată cu 
modificările şi completările ulterioare. Astfel, prin Hotărârea de Consiliu nr………………., s-au 
aprobat indicatorii tehnico – economici la acest obiectiv de investiţii. Valoarea totală a investiţiei 
(inclusiv TVA) este de 7.413.405.54 lei.  
 Tipurile de obiective de investiţii, categoriile de lucrări şi cheltuielile care se finanţează în 
cadrul fiecărui domeniu specific prevazut la alin. (1) sunt stabilite prin normele metodologice de 
aplicare ale programului. Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, au fost aprobate prin 
Ordinul MDRAP nr.1851/2013. Conform prevederilor art.8 alin.(3) din acest Ordin, categoriile de 
cheltuieli aferente obiectivelor de investiţii noi care nu se finanţează prin Program şi se finanţeaza 
exclusiv de către beneficiari sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de 
fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de 
specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţă tehnică, consultanţă, taxe pentru 
obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, 
cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru 
probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar. 
 Cheltuielile eligibile prin PNDL (conform art.8 din OMDRAP nr.1851/2013) sunt în total de 
7.011.079,18 lei, reprezentând 94.42% din valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.) 
Cheltuielile eligibile la beneficiar (conform art.8 alin.3 din OMDRAP nr.1851/2013) sunt în total de 
402.326,36lei, reprezentând 5.58 % din valoarea totală a investiţiei. 
 Concluzii: Apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât 
proiectul de hotărâre privind asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii Modernizare drumuri 
locale în comuna Bodești, județul Neamț, poate fi supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului 
Local BODESTI.  

 
 
 

ȘEF birou, 
Mioara Pașcu 
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