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 Nr. 301 din 11.01.2021 

 

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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi Bod Colonie 

0+00-6+200; 6,2km” 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referatul de aprobare nr.303/11.01.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.302/11.01.2021, întocmit de Maria-Daniela GAVRILOIU, Consilier Achiziții Publice, 

Serviciul Economic; 

▪ Prevederile legale, respectiv OUG 214/2020, art. II alin. (1) prin care s-a aprobat prelungirea duratei contractelor 

de finanțare cu o perioadă de până la 2 ani pentru obiectivele de investiții incluse în PNDL – etapa I, și art. III 

prin care s-a acordat posibilitatea beneficiarilor PNDL etapa I de a solicita suplimentarea finanțării de la bugetul 

de stat atunci când sumele din bugetul local nu sunt suficiente, în vederea finalizării obiectivului de investiție 

▪ Prevederile legale, respectiv HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferent/e obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

▪ Contractul de lucrări nr. 17083/06.06.2019 încheiat între Comuna Bod și executantul VALDEK IMPEX SRL; 

▪ Dispoziția de șantier nr. 01/10.06.2020 emisă de proiectantul SOMARCO SRL/ HEAT TRANSFER SRL (obiect - 

canalizare pluvială) înregistrată la Primăria comunei Bod cu nr. 13590/08.07.2020  

▪ Dispoziția de șantier nr. 2/04.09.2020 emisă de proiectantul SOMARCO SRL (obiect – străzi) înregistrată la 

Primăria comunei Bod cu nr. 13134/07.09.2020  

▪ Dispoziția de șantier nr. 3/10.09.2020 emisă de proiectantul SOMARCO SRL (obiect – străzi)  înregistrată la 

Primăria comunei Bod cu nr. 20594/14.09.2020  

▪ Dispoziția de șantier nr. 4/18.09.2020 emisă de proiectantul SOMARCO SRL (obiect – străzi) înregistrată la 

Primăria comunei Bod cu nr. 20024/21.09.2020  

▪ Dispoziția de șantier nr. 5/25.09.2020 emisă de proiectantul SOMARCO SRL (obiect – străzi) înregistrată la 

Primăria comunei Bod cu nr. 21013/05.10.2020  

▪ Deviz general actualizat pentru obiectivul de investiții  “Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km” 

și Act Adițional nr. 4/ la contractul de lucrări încheiat între Comuna Bod și executantul VALDEK IMPEX SRL;; 

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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 

“Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”, conform ANEXEI 1 ce face 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 


