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 Nr. 15393 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 Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții “Construire și 

echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu - Școala 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.15395/10.05.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.15394/10.05.2021, întocmit de Maria-Daniela GAVRILOIU, Consilier Achiziții Publice 

–  Serviciul  Economic; 

▪ HCL ........./ 13.05.2021 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” 

▪ 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 

▪ Ordonanța Guvernului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 

privind înființarea Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.” S.A, cu completările și modificările ulterioare; 

▪ Posibilitățile de finanțare ale obiectivului de investiție de la bugetul de stat prin 

Programul național de construcții de interes public sau social - Subprogramul "Unități și instituții de 

învățământ de stat” derulat prin Compania Națională de Investiții 

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 Nota Conceptuală și  Tema de Proiectare pentru obiectivul de 

investiții “Construire și echipare a infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu - Școala Gimnazială 

Bod – corp B, Str. Fabricii nr.2, sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov”, conform ANEXEI 1 și ANEXEI 2, ce fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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, 

Sergiu ARSENE          Daniela-Laura AXENIE 


