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din 11.11.2021 

 

 

HOTĂRÂREA nr.219 

privind modificarea HCL nr.51/12.04.2021 privind aprobarea implementării proiectului ”Dotarea 

compartimentului Situații de Urgență, cu un utilaj  pentru activități de intervenție – excavator” 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.29469/11.11.2021, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.29470/11.11.2021, întocmit de Maria-Daniela GAVRILOIU, Consilier Achiziții 

Publice, Compartimentul Achizitii-Investitii, Serviciul Economic,  

▪ prevederile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului 

▪ prevederile H.G. nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 

programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală și de la bugetul de stat. 

▪ Contractul de finanțare nr. C1920074X218470808502/16.08.2021 înregistrat la Primăria Comunei Bod 

cu nr. 22263/16.08.2021 având ca obiect al contractului finanțarea proiectului ”Dotarea 

compartimentului Situații de Urgență cu un utilaj pentru activități de intervenție – excavator”. 

▪ HCL nr. 163/08.09.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bod și al 

instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021. 

▪ Anularea procedurii de atribuire pentru atribuirea contractului de furnizare utilaj conform raportului 

procedurii nr.27706/26.10.2021 având în vedere nedepunerea nici unei oferte acceptabile/ admisibile. 

În temeiul prevederilor art.129 alin. (4) lit. f) alin. (7) lit. h) și art.196 alin. (1) lit. (a) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Se aproba modificarea Hotărârii nr.51/12.04.2021 privind aprobarea implementării proiectului ”Dotarea 

compartimentului Situații de Urgență, cu un utilaj  pentru activități de intervenție – excavator”, la art.3 și art. 5 

, care vor avea următorul conținut: 

 

▪ ” Art. 3 Comuna Bod se angajează să cofinanțeze proiectul cu suma de 87.000,00 Euro din cheltuielile 

eligibile, precum și cheltuielile neeligibile aferente proiectului, respectiv cheltuiala cu TVA în valoare 

totală de 27.930,00 Euro din care 11.400,00 Euro va fi recuperată ulterior.  
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▪ ”Art.5 Numărul locuitorilor și operatori economici deserviți de Proiect, precum și caracteristicile 

tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în Memoriul Justificativ Actualizat - Anexă, care este parte 

integrantă din prezenta hotărâre.” 

ART.2 Celelalte articole prevăzute în HCL nr.51/12.04.2021, rămân neschimbate. 

ART.3 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 14 voturi pentru din totalul de 14 consilieri prezenți. 


