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P R O I E C T  nr. 22  din 12.05.2021  

 

Vizat pentru legalitate, 
Secretar general al comunei, 

Ionel BOSTAN 
 

 
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 gradiniță 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. 
_________________________________________________________________________________ 

 
Inițiator, 
Primar, 

Ec. Marinel Barna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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. 3294 din 12.05.2021 

 
 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a 

indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic pentru realizarea obiectivul de 
investiției  „Construire și dotare grădiniță în comuna Bodești, județul Neamț” 

 
 
 

 Văzând  necesitate realizării investiției “Construire și dotare gradiniță în comuna Bodești, 
județul Neamț”. 
 Analizând dispoziţiile 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, concluzionăm că: 
a) prima etapă în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii o constituie elaborarea şi aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare; 
b)  întrucât nota conceptuală și tema de proiectare au fost aprobate de Consiliul local al comunei 
Bodești prin hotărârea nr. 30 din 31.05.2018;  
c) a doua etapă constituie aprobarea studiului de fezabilitate, care a fost aprobat prin Hotărârea 
Consiliului local al comunei Bodești nr. 38 din 26.06.2018 și modificată prin Hotărârea Consiliului 
local al comunei Bodești nr. 53 din 30.08.2018; 
d) întrucât a fost elaborat proiectul tehnic al obiectivului de investiție și au rezultat alte valori fața de 
studiul de fezabilitate, este necesar  în a treia etapă conform prevederilor legale, respectiv  
prevederile art. 129 alin. (4) litera b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 44 din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 
 Urmare a prevederilor art. 136, alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare am inițiat proiectul de hotărâre 
și  în baza prevederilor art.  129 alin . (4)  litera b),  aceleiași ordonanțe, văzând Proiectul tehnic la 
obiectivul de investiție,  supunem spre dezbatere Consiliului Local proiectul de hotărâre întocmit. 

 
 
 
 

Primar, 
Barna Marinel 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a 
indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic pentru realizarea obiectivul de 

investiției „Construire și dotare grădiniță în comuna Bodești, județul Neamț” 
 

 Văzând Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare care stabileşte în sarcina autorităţilor administraţiei publice 
locale competenţe legale privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a localităţilor, realizarea 
lucrărilor şi luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în 
procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului, a gospodăririi apelor, a serviciilor 
furnizate cetăţenilor. 
  În conformitate cu prevederilor 129 alin . (4)  litera b) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, în exercitarea 
atribuţiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice 
pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile art. 44 din Legea nr.273/2006, privind 
finanţele publice locale, prevede că “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”. 
 Analizând dispoziţiile 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, concluzionăm că: 
a) prima etapă în elaborarea documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor de 
investiţii o constituie elaborarea şi aprobarea notei conceptuale şi a temei de proiectare; 
b)  întrucât nota conceptuală și tema de proiectare au fost aprobate de Consiliul local al comunei 
Bodești prin hotărârea nr. 30 din 31.05.2018;  
c) a doua etapă constituie aprobarea studiului de fezabilitate, care a fost aprobat prin Hotărârea 
Consiliului local al comunei Bodești nr. 38 din 26.06.2018 și modificată prin Hotărârea Consiliului 
local al comunei Bodești nr. 53 din 30.08.2018; 
d)  întrucât a fost elaborat proiectul tehnic al obiectivului de investiție și au rezultat alte valori fața 
de studiul de fezabilitate, este necesar  în a treia etapă conform prevederilor legale, respectiv  
prevederile art. 129 alin. (4) litera b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 44 din Legea nr. 
273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, aprobarea 
acestuia; 
 Concluzii: Apreciez că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât 
proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a 
indicatorilor tehnico-economici faza proiect tehnic pentru realizarea obiectivul de 
investiției „Construire și dotare grădiniță în comuna Bodești, județul Neamț", să fie 
aprobat. 

Consilier, 
Iftode Elena 
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ANEXA NR. 1 LA HCL AL COMUNEI BODEȘTI nr. ___ din ___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 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Inițiator, 
Primar, 

Marinel BARNA 
 


	HOTĂRÂREA

