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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 
nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți 
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CONSILIUL LOCAL al  COMUNEI  BOD 
JUDEȚUL BRAȘOV 

ROMÂNIA 
 

din 05.11.2020 

 

HOTĂRÂREA nr.186 
privind  însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa S.F) pentru obiectivul de investiții “Realizare-

construire și dotare Școală primară cu program „after-school” în comuna Bod – județul Brașov“ 
 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 
 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.23795/27.10.2020, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.23794/27.10.2020, întocmit de Maria-Daniela GAVRILOIU, Inspector Investiții, 
Serviciul Economic; 

▪ prevederile legale, respectiv HG 907/2016 privind etapele și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.  
▪ HCL 16/30.01.2020 privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și Temei de Proiectare pentru obiectivul 

de investiții “Realizare-construire și dotare Școală primară cu program „after-school” în comuna Bod – județul 
Brașov“; 

▪ contractul de prestări servicii nr. 8869/01.04.2020 având ca obiect al contractului servicii de realizare 
documentație tehnico-economică conform HG 907/2016 - studiu de fezabilitate și documentații pentru 
obținere avize,  pentru obiectivul de investiție “Realizare-construire și dotare Școală primară cu program „after-
school” în comuna Bod – județul Brașov“; 

▪ Proces verbal de predare-primire încheiat în 13.08.2020 înregistrat la Primăria Comunei Bod cu nr. 
18675/13.08.2020 prin care s-au primit de la proiectant următoarele documentații: 

o studiu de fezabilitate și 
o documentații pentru obținere avize; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), art.139 și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art.1 Consiliul Local al comunei Bod  aprobă și își însușește documentația tehnico-economică (etapa S.F) pentru 
obiectivul de investiții “Realizare-construire și dotare Școală primară cu program „after-school” în comuna Bod – județul 
Brașov conform ANEXEI 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.2 Prin prezenta hotărâre își încetează aplicabilitatea orice altă hotărâre emisă în acest sens. 
Art.3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

                                                                                                                                                Vizat pentru legalitate, 
Președinte de ședință,                  Secretar general, 
Gheorghe BODEAN         Daniela-Laura AXENIE 
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenți. 


