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1 exemplar - Instituția Prefectului 
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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 

exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa 

Primăriei comunei Bod. 
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CONSILIUL LOCAL al  COMUNEI  BOD 

JUDEȚUL BRAȘOV 

ROMÂNIA 
 

 din 12.04.2021 

 

HOTĂRÂREA nr.51 

privind aprobarea implementării proiectului ”Dotarea compartimentului Situații de Urgență, cu un utilaj 

specific pentru activități de intervenție – excavator” 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

  

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.11432/15.03.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; prin care se susține, 

necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea Comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.11431/15.03.2021, întocmit de Maria-Daniela GAVRILOIU, Consilier 

Achiziții Publice, Compartimentul Achizitii-Investitii, Serviciul Economic, prin care se motivează, în 

drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 

Comunei Bod; 

▪ Prevederile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol 

pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului 

▪ Prevederile HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 

programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru 

Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat; 

▪ Deschiderea Apelului de selecție nr. 5 – Măsura C1 P6 DI6B – ,,INVESTITII PUBLICE ÎN TERITORIUL 

ȚINUTUL BÂRSEI”, Măsura C1/P6 DI6B – „Investiții publice în teritoriul Ținutul Bârsei” publicat la 

data de 01.03.2021 cu termen de deschidere apel 15.03.2021; 

▪ Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

▪ Prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată 

▪ Prevederile art. 1166 și următoarele din Codul Civil. 

În temeiul prevederilor art.129 alin. (4) lit. f) alin. (7) lit. h) și art.196 alin. (1) lit. (a) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1 Consiliul Local al comunei Bod aprobă implementarea proiectului ”Dotarea compartimentului Situații 

de Urgență, cu un utilaj specific pentru activități de intervenție – excavator”, denumit în continuare Proiectul. 
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Art.2 Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, 

în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 

Art. 3 Comuna Bod se angajează să cofinanțeze proiectul cu suma de 27.630,40 Euro (fără TVA). 

Art.4 Comuna Bod se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției 

pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art.5 Numărul locuitorilor și operatori economici deserviți de Proiect, precum și caracteristicile tehnice ale 

Proiectului, sunt cuprinse în Memoriul Justificativ - Anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.6 Reprezentantul legal al Comunei Bod în cadrul proiectului este dl. Sergiu ARSENE – Primar al Comunei 

Bod. Acesta este împuternicit să semneze toate documentele necesare pentru implementarea Proiectului 

atât în etapa de precontractare cât și în perioada de implementare a proiectului.  

Art.7  Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

Art.8 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Bod, în termenul prevăzut de 

lege, primarului comunei Bod și prefectului județului Brașov și se aduce la cunoștință publică prin afișarea 

la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariabod.ro. 

 

 

 

                                                                                                                                                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. 

http://www.primariabod.ro/

