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 Nr. 15390 din 10.05.2021 

 

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 însușirea și aprobarea expertizei tehnice  în completare la documentația anterioară proiectare – 

raport de evaluare seismică și renunțarea la obiectivul de investiții în curs, nefinalizat “Reabilitare, 

modernizare, extindere-construire si echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general 

obligatoriu – Școala Gimnaziala Bod – corp B, Colonia Bod - comuna Bod, județul Brașov” 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.15392/10.05.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.15391/10.05.2020, întocmit de Maria-Daniela GAVRILOIU, Consilier 

Achiziții Publice – Serviciul Economic; 

▪ HCL nr. 141/13.12.2017 referitoare la modificarea HCL nr. 86/2017 privind aprobarea actualizării 

Notei Conceptuale si a Temei de proiectare pentru obiectivul ”Reabilitare, modernizare, extindere-

construire si echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu - Scoala 

Gimnaziala Bod — corp B, Colonia Bod, comuna Bod, județul Brasov” 

▪ Contractul de prestări servicii nr. 1127/02.02.2018 încheiat între Comuna Bod și S.C. ARCHITECT’S 

SIGNATURE S.R.L.-D, CIF 34550947 și procesele verbale de predare-primire înregistrate la Primăria 

Comunei Bod cu nr. 1918/26.02.2018, nr. 11678/12.06.2018 și nr. 17751/25.10.2018 prin care s-a 

realizat și predat documentația tehnico-economică faza SF/DALI: 

o studiu geotehnic nr. 16/19.02.2018 

o ridicare topografică nr. 463/2018 

o expertiza tehnică rezistență nr.9/24.04.2018 

o SF/DALI 

o documentații avize 

▪ HCL nr. 145/29.11.2018 privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (etapa 

SF/DALI) pentru obiectivul de investiție “Reabilitare, modernizare, extindere-construire si echipare 

a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu – Școala Gimnaziala Bod – 

corp B, Colonia Bod - comuna Bod, județul Brașov” 

▪ HCL nr. 146/29.11.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici (etapa SF/DALI) pentru 

obiectivul de investiție “Reabilitare, modernizare, extindere-construire si echipare a infrastructurii 
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educaționale pentru învățământul general obligatoriu – Școala Gimnaziala Bod – corp B, Colonia 

Bod - comuna Bod, județul Brașov” 

▪ Contractul de finanțare nr. 219/30.10.2019 înregistrat la Primăria Comunei Bod cu nr. 

24723/25.10.2019 prin care s-a obținut finanțarea obiectivului mai sus menționat de la Fondul de 

Dezvoltare și Investiții prin Comisia Națională de Strategie și Prognoză(CNSP) 

▪ Notificarea nr. 153196/163/04.12.2020 înregistrată la Primăria Comunei Bod cu nr. 

27613/23.12.2020 emisă de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației  privind 

denunțarea unilaterală a contractului de finanțare nr. 219/30.10.2019 conform OUG 1/2020 

▪ Solicitarea Comunei Bod nr. 13128/30.06.2020  și adresa CNI nr. 14242/29.07.2020 înregistrată la 

Primăria Comunei Bod cu nr. 17975/03.08.2020 privind includerea obiectivului de investiții pe Lista 

sinteză a subprogramului „Unități și instituții de învățământ de stat” aprobată prin Ordin M.L.P.D.A. 

nr. 3441/15.07.2020 

▪ adresa CNI nr. 19050/04.08.2020 înregistrată la Primăria Comunei Bod cu nr. 18149/05.08.2020 

privind componența documentelor necesare etapei de promovare a obiectivului de investiție și 

adresa Comunei Bod cu nr.18149/15.09.2020 înregistrată la CNI cu nr. 23456/16.09.2020 prin care 

s-au înaintat documentațiile la faza Studiu de Fezabilitate inclusiv expertiză tehnică actualizată  

▪ solicitarea CNI transmisă prin email FN/05.02.2021 prin care s-au solicitat completări la 

documentația transmisă 

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

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

▪ HCL 49/18.03.2021 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A.,  a  amplasamentului și a construcției, cât și 

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții: „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” 

▪  HCL 50/18.03.2021  privind aprobarea actualizării documentației tehnico-economice la faza Studiu 

de Fezabilitate și a principalilor 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” 

▪ Avizul  favorabil nr. 3/13/23.03.2021 al Consiliului Tehnico-Economic de Avizare al Companiei 

Naționale de Investiții, înregistrat la Primăria Comunei Bod cu nr. 12794/30.03.2021 

▪ Solicitarea CNI transmisă prin email FN/02.04.2021 înregistrată la Primăria Comunei Bod cu nr. 

13141/05.04.2021 privind solicitările comisiei tehnico-economice din cadrul MLPDA pentru 

reactualizarea expertizei tehnice cu încadrarea clădirii în categoria RS4 și conform normativ P100-

3/2019 

▪ Expertiza tehnică în completare la documentația anterioară – raport de evaluare seismică nr. 

131/27.04.2021 înregistrată la Primăria Comunei Bod cu nr. 14813/27.04.2021, efectuată de SC 
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MIHUL CONSTRUCT SRL prin ing. Mihul Nicolae, expert tehnic atestat MDRT nr. 8400/2010, prin 

care s-a concluzionat că „prin consolidările indicate de expert nu se va obține siguranța în 

exploatare, rezistență și siguranță prin care clădirea școlii să răspundă exigenței clasei de risc seismic 

RS IV.  În consecință, desființarea întregii construcții și refacerea ei pe structura nouă, corespunzător 

dimensionată și executată este soluția cea mai corectă și real de realizat.” 

▪ Prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată;  

▪ Prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările 

ulterioare;  

▪ Prevederile H.G. 925/1995: regulament de verificare și expertizare tehnică de calitate a proiectelor, 

a execuției lucrărilor și construcțiilor;  

▪ Prevederile legale, respectiv HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadrul al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice și Ordonanța 25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii "C.N.I." - 

S.A. 

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 își însușește și aprobă expertiza tehnică  în completare la documentația 

anterioară proiectare – raport de evaluare seismică aferent obiectivului de investiții- “Reabilitare, 

modernizare, extindere-construire si echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general 

obligatoriu – Școala Gimnaziala Bod – corp B, Colonia Bod - comuna Bod, județul Brașov”, conform Anexei, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2 Consiliul Local al comunei Bod aprobă renunțarea la obiectivul de investiții în curs, nefinalizat 

“Reabilitare, modernizare, extindere-construire si echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul 

general obligatoriu – Școala Gimnaziala Bod – corp B, Colonia Bod - comuna Bod, județul Brașov” în vederea 

scoaterii acestuia de pe lista sinteză a CNI și introducerea obiectivului de investiție nou, care va presupune 

construirea și dotarea Școlii Gimnaziale Bod – corp B. 

Art.3 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 

Inițiator,                     Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                  Secretar general, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


