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din 28.10.2021 

 

HOTĂRÂREA nr.207 

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții “Reabilitare 

și modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna Bod, județul Brașov - Etapa II” pentru finanțarea 

acestuia prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.28104/28.10.2021, inițiat de primarul comunei Bod; 

▪ Referat de aprobare nr.28016/28.10.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.28015/28.10.2021., întocmit de Maria-Daniela GAVRILOIU – Consilier 

Achiziții Publice, Serviciu Economic; 

▪ 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 

▪ prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național 

de Investiții „Anghel Saligny” 

▪ Ordin nr. 1.321 din 20 septembrie 2021 pentru aprobarea standardelor de cost aferente obiectivelor 

de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) din OUG nr. 95/2021  pentru aprobarea Programului 

naţional de investiții "Anghel Saligny" 

▪ Ordin nr. 1.333 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea Normelor metodologice  pentru punerea în 

aplicare a prevederilor OUG nr. 95/2021  pentru aprobarea Programului național de investiţii "Anghel 

Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă 

a Guvernului nr. 95/2021. 

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 cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții “Reabilitare și 

modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna Bod, județul Brașov - Etapa II” pentru finanțarea 

acestuia prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” , conform ANEXEI 1,  ce fac parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

ART.2 Consiliul Local al comunei Bod aprobă devizul general estimativ, pentru obiectivul de investiții 

“Reabilitare și modernizare străzi și drumuri de interes local în comuna Bod, județul Brașov - Etapa II” pentru 

finanțarea acestuia prin Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” , conform ANEXEI 2, ce fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
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ART.3 Se împuternicește Primarul comunei Bod, domnul Sergiu ARSENE, să semneze toate actele necesare 

pentru obținerea finanțării și încheierea contractului de finanțare și toate înscrisurile necesare pentru obținerea 

finanțării, implementarea proiectului  și decontarea cheltuielilor aferente. 

 

ART.4 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

                                                                                                                                       Vizat pentru legalitate,             

Președinte de ședință,              Secretar general UAT, 

Gheorghe BODEAN               Daniela-Laura AXENIE 

 

 

Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru din totalul de 12 consilieri prezenți. 


