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Nr. 26009 din 05.10.2021 

 

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 predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de 

Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a  amplasamentului și a construcției, cât și asigurarea condițiilor în vederea executării 

obiectivului de investiţii: “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.25965/05.10.2021, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.26031/06.09.2021, întocmit de  Maria-Daniela GAVRILOIU, compartimentul 

Achizitii-Investitii,  Serviciu Economic; 

▪ Contractul de prestări servicii nr. 17548/09.06.2021 încheiat între Comuna Bod și BIA Dobrotă Eugen 

având ca obiect elaborarea documentațiilor tehnico-economice conform H.G. 907/2016 

▪ Procesul verbal de predare-primire nr. 21755/06.08.2021 încheiat între Comuna Bod și BIA Dobrotă 

Eugen privind predarea  documentației tehnico-economice (faza S.F.) 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” 

▪ prevederile legale, respectiv H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

▪ 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; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 196 lit.a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Se aproba predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania 

Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., pe bază de protocol,  a amplasamentului și a construcției, situate în 

str.Fabricii, nr.2, sat Colonia Bod, comuna Bod, județul Brașov,  aflate in proprietatea Comunei Bod, domeniul 

public, suprafață teren de 10828 mp, suprafață construita scoala de 607 mp, identificate potrivit Cărții Funciare 

nr.107571, nr. cadastral 107571, nr. top. 107571,  nr. cadastral 107571-C1, liber de orice sarcini, în vederea şi 

pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a obiectivului de investiţii: “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 

ART.2 Se aproba demolarea constructiei existente pe amplasament, care nu face obiectul predării, identificată 

din punct de vedere cadastral cu nr.107571-C2, anterior incheierii  protocolului de predare; 
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ART.3 Amplasamentul este viabilizat, conform documentelor urbanistice, cu respectarea reglementarilor în 

vigoare; 

ART.4 Se aproba asigurarea finanțării de către Consiliul Local al comunei Bod, județul Brașov a cheltuielilor 

pentru racordurile la utilități (electrică, apă, canal, gaz sau alt tip de combustibil utilizat etc.), a intocmirii 

proiectului tehnic si a detaliilor de executie. 

ART.5 Consiliul Local al comunei Bod, județul Brasov, se obligă să asigure, în condițiile legii, suprafețele de 

teren necesare pentru depozitarea deseurilor inerte și organizarea șantierului; 

ART.6 Se aprobă finanțarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii, dotari și lucrari, finanțate de UAT 

Comuna Bod, județul  Brasov, în valoare de 262.871,98 lei, TVA inclus. 

ART.7 Consiliul Local al comunei Bod, județul Brasov se obligă ca, după predarea amplasamentelor și a 

obiectivului realizat, să mențină destinația acestuia și să îl întrețină pe o perioadă de minim 15 ani; 

ART.8 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod prin aparatul de specialitate. 

 
Inițiator,                           Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                            Daniela-Laura AXENIE 

 

 

 

 

 


