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Nr. 12022 din 18.03.2021 

 
Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 
PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind aprobarea actualizarii documentației la faza Studiu de Fezabilitate și principalii indicatori tehnico-

economici pentru obiectivul de investitii: „Reabilitare, modernizare, extindere-construire și echipare a 

infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu - Școală Gimnazială Bod - corp B, str. 

Fabricii, nr.2, sat Colonia Bod - comuna Bod, județul Brașov”. 

 
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 
Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.12024/18.03.2021 întocmit de Primarul comunei Bod;  

▪ Raportul de specialitate nr.12023/18.03.2021, întocmit de Elena-Maria FODOR Sef Serviciu Economic 

▪ art.1 alin. (2), lit.d) coroborat cu art.2 alin. (1), lit. e), art. 6 și art. 13 din Anexa 3 Programul naţional de 

construcţii de interes public sau social a O.G. nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de 

Investiţii "C.N.I." - S.A, cu modificările şi completările ulterioare, 

▪ art.10 din HG 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, 

▪ contractul de prestări servicii nr. 1127/02.02.2018 având ca obiect întocmirea documentației conform 

temei de proiectare și procesul verbal de predare-primire înregistrat la Primăria Comunei Bod cu nr. 

1918/26.02.2018, nr. 11678/12.06.2018 și nr. 17751/25.10.2018 prin care s-au primit de la proiectant 

următoarele documentații: Studiu geotehnic, Ridicare topografică, Expertiza tehnică, Studiu de 

Fezabilitate 

▪ protocolul de colaborare nr. 4102/15.02.2021 prin care s-a actualizat documentația tehnico-

economică (faza S.F.) aferentă obiectivului de investiție  

Ţinând cont de faptul că obiectivul menţionat face parte din Strategia de Dezvoltare Locală Durabila a comunei 

Bod pentru intervalul perioadei 2021-2030 aprobată prin Hotărârea Consiliului local al comunei Bod 

nr.21/25.02.2021. 

În temeiul: 

▪ Ordonanta Guvernului nr.16/19.08.2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului 

nr.25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii „CNI” SA, cu completarile si 

modificarile ulterioare; 

▪ prevederilor art.129 alin.(2), art.139 alin.(3) si art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ. 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Se aprobă actualizarea documentației la faza Studiu de Fezabilitate și principalii indicatori tehnico-

economici pentru obiectivul de investitii: „Reabilitare, modernizare, extindere-construire și echipare a 

infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu - Școală Gimnazială Bod - corp B, str. 
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Fabricii, nr.2, sat Colonia Bod - comuna Bod, județul Brașov” prevazuti in Anexa 1, Anexa 2 respectiv Anexa 3, 

care fac parte integranta din prezenta hotarare.   

ART.2 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 
Inițiator,                           Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                            Daniela-Laura AXENIE 

 


