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din 27.01.2022 

 

HOTĂRÂREA nr.10 

privind însușirea și aprobarea documentației actualizate pentru procedura de atribuire prin procedura 

simplificată de licitație pentru obiectivul de investiții ”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.8733/20.01.2022, inițiat de primarul comunei Bod; 

▪ Referat de aprobare nr.8735/20.01.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.8734/20.01.2022, întocmit de Mari-Daniela GAVRILOIU – Consilier Achiziții 

Publice;  

▪ 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 HG 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 219/11.11.2021 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”  

▪ Fisa navetă pentru documentele specifice achiziției – Secțiunea 2 – Nota intermediară emisă de AFIR 

Centru Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 7 Centru Alba Iulia înregistrată la Primaria 

Comunei Bod cu nr. 25063/23.09.2021. 

▪ Actul Adițional nr.1 înregistrat la Primăria Comunei Bod cu nr. 3453/17.01.2022 prin care s-au acceptat 

modificările tehnice ale utilajului excavator și modificările financiare, respectiv suplimentarea 

cheltuielilor neeligibile 

▪ Conform prevederilor OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, partea V-Reguli specifice privind 

proprietatea publică şi privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, titlul I-Exercitarea 

dreptului de proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, art. 286-Domeniu 

public :(4) Domeniul public al comunei, al orașului sau al municipiului este alcătuit din bunurile 

prevăzute în anexa nr. 4, precum şi din alte bunuri de uz sau de interes public local, declarate ca atare 

prin Hotărâre a Consiliului Local, dacă nu sunt declarate prin lege ca fiind bunuri de uz sau de interes 

public național ori județean. 
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▪ Străzile se află în administrarea Consiliului Local al Comunei Bod, dar până în prezent nu a fost atestată 

apartenența acestora la domeniu public al Comunei Bod, astfel obiectul prezentului proiect de 

hotărâre îl constituie aprobarea apartenenței la domeniul public al comunei Bod a următoarelor străzi 

situate în localitatea Bod Colonie: 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d) și art.196 alin.(1) lit.a) din  OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ: 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul local al comunei Bod își însușește și  aprobă documentația actualizată pentru procedura de 

atribuire prin procedura simplificată de licitație pentru obiectivul de investiții ”Dotarea compartimentului 

Situații de Urgență, cu un utilaj pentru activități de intervenție – excavator, conform ANEXEI, ce face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2 Prin prezenta hotărâre își încetează aplicabilitatea orice altă hotărâre emisă în acest sens. 

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 15 voturi pentru   din totalul de 15 consilieri prezenți. 


