
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

COD DE INDETIFICARE FISCALA 2613133 
________________________________________________________________________________ 

 
                                                                                                                               

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici 

faza proiect tehnic pentru realizarea obiectivul de investiție „Construire și dotare 
grădiniță în 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. 
d) Ghidului solicitantului - Condiții generale de accesare a fondurilor în cadrul POR 2014-2020, 
Axa prioritară 10 Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritate de investiții 10.1 Investițiile în 
educație, și  formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare 
pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 10.1 
Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special 
pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului, Apel dedicat învăţământului 
antepreşcolar şi preşcolar; 
e) Informării privind finalizarea verificării conformității proiectului tehnic modificat nr. 
14849/OI/26.04.2021. 
 Văzând referatul de aprobare a primarului Comunei Bodești cu nr. 3294 din 12.05.2021, 
raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Bodești, precum şi raportul 
compartimentului de resort cu nr. 3295 din 12.05.2021; 
 În temeiul prevederilor 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, 
 

Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre: 
 

 Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică, faza proiect tehnic pentru realizarea 
obiectivul de investiției “Construire și dotare grădiniță în comuna Bodești, județul Neamț". 

Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici, cuprinși în Anexa 1 care este parte integrantă 
din prezenta hotărâre.  
 Art. 3. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Construire și dotare grădiniță în comuna 
Bodești, județul Neamț", în cuantum de 2.809.598,79 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală 
eligibilă 2.538.928,35 lei și valoare totală neeligibilă de 270.670,46 lei. 
 Art. 4. Se aprobă contribuția proprie în proiect a valorii de 270.670,46 lei, reprezentând 
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea 



eligibilă a proiectului, în cuantum de 50.778,60 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului „Construire 
și dotare grădiniță în comuna Bodești, județul Neamț”. 

 Art. 5.  Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul  
comunei Bodești. 
 Art. 6. Secretarul general  al  comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților și 
persoanelor interesate. 
_________________________________________________________________________________ 

 
Nr. 20 din 13.05.2021 

 
 

Preşedinte de şedință, 
Elena BUSUIOC 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de 13.05. 2021, 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 12 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în 
funcţie şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă. 

 
 



ANEXA NR. 1 LA HCL AL COMUNEI BODEȘTI nr. 20  din 13.05.2021 
 

 
 
Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei: 
 1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA =   2.368.360,68 lei + TVA  = 2.809.598,79 lei 
din care: 
- construcţii-montaj (C+M);    =   1.850.457,71 lei + TVA  = 2.202.044,67 lei 
 
 
2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M): 

Anul I  -     2,18% 
Anul II -     32,38% 
Anul III     -     34,77% 
Anul IV     -     30,67% 

 
3. durata de realizare (luni); Se apreciaza ca lucrarile de executie aferente prezentei investitii se vor realiza in 
24 luni, iar intreaga investitie in 40 luni 
 
4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 
 

PARAMETRI   GRADINITA  
Aria construită mp 549 
regim de inaltime - parter 
sali de clasa  buc 3 
capacitate cladire prescolari 60 
Inaltime streasina m 3.27 
inatime coama  m 7.38 

 
 
5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz. 

TOTAL  VALOARE  INV/mp =  4.313,95  lei + TVA  
VALOARE C+M/ mp =  3.370,60  lei + TVA  

 
 
 
 
Proiectant GENERAL PROEX SRL 

 
Ing. Scurtu Macedon 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Preşedinte de şedință, 
Elena BUSUIOC 
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