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din 27.01.2022 

 

HOTĂRÂREA nr.16 

privind însușirea și aprobarea documentației tehnico-economice (faza P.T.) 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” 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.9104/27.01.2022, inițiat de primarul comunei Bod; 

▪ Referatul de aprobare nr.9106/27.01.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr. 9105/27.01.2022, întocmit de Maria-Daniela GAVRILOIU, Consilier Achiziții 

Publice – Serviciu Economic; 

▪ HCL 66/13.05.2021 privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare 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” 

▪ HCL 182/08.10.2021 privind însușirea și aprobarea 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” 

▪ HCL 183/08.10.2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 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”  

▪ 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. 32152/ 13.12.2021 încheiat între Comuna Bod și BIA Dobrotă 

Eugen privind predarea  documentației tehnico-economice (faza P.T.) 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” 

▪ 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; 

▪ 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; 

▪ adresa Companiei Naționale de Investitii (C.N.I.) nr.2626/18.01.2022 înregistrată la Primăria comunei 

Bod sub nr.8736/18.01.2022, prin care am fost înștiințați că prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice și Administrației nr.2059/30.12.2021 s-au aprobat fondurile necesare pentru 
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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” din Subprogramul “Unități și instituții de învățământ de stat” din cadrul Programului 

Național de Construcții de interes public sau social. 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(4) lit.d) și art.196 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul Local al comunei Bod își însușește și aprobă documentația tehnico-economice (faza P.T.) 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”, 

conform Anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.2 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. 


