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din 31.03.2022  

 

 

HOTĂRÂREA nr.49 

privind însușirea și aprobarea Notei Conceptuale pentru obiectivul de investiții “Realizare și echipare parc 

fotovoltaic în comuna Bod, județul Brașov” 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Proiectul de hotărâre nr.13118/23.03.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referat de aprobare nr.13120/23.03.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.13119/23.03.2022., întocmit de Maria-Daniela GAVRILOIU – Consilier 

Achiziții Publice, Serviciu Economic; 

▪ Posibilitățile de finanțare ale obiectivului de investiții prin Programul HORIZON EUROPE FRAMEWORK 

PROGRAMME 2021-2027 – arie de interes Energie fotovoltaică și Stocare Energie regenerabilă, 

program gestionat direct de Comisia Europeană prin care autoritățile publice locale pot obține fonduri 

europene de până la 7,5 milioane Euro, contribuția proprie fiind de 0%.;  

▪ 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.; 

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 își însușește și aprobă Nota Conceptuală pentru obiectivul de investiții 

“Realizare și echipare parc fotovoltaic în comuna Bod, județul Brașov”, conform ANEXEI 1, 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. 
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