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din 23.06.2022  

 

 

HOTĂRÂREA nr.124 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Sistem de canalizare și 

tratare a apelor uzate în Bod Colonie, com. Bod” – finalizare procedură de recepție la terminarea lucrărilor 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.22353/10.06.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referat de aprobare nr.22355/10.06.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.22354/10.06.2022, întocmit de Maria-Daniela GAVRILOIU – Consilier 

Achiziții Publice;  

▪ Contractul de finanțare nr. 12263/27.08.2015, înregistrat la Primăria Comunei Bod cu nr. 

7348/28.09.2015 

▪ Contractul de prestări servicii nr. 1144/02.02.2018 încheiat între Comuna Bod și S.C. HEAT TRANSFER 

SRL având ca obiect al contractului întocmirea documentației tehnico-economice. 

▪ Contractul de lucrări nr. 6591/18.02.2019 încheiat între Comuna Bod și S.C. VALDEK IMPEX SRL așa 

cum a fost modificat prin Act Adițional nr. 1; 

▪ Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor cu nr. 20253/12.05.2022 înregistrat la ISC Brașov 

cu nr. 174874/17.05.2022 

▪ Devizul general al obiectivului de investiție defalcat pe surse de finanțare: buget local/buget de stat,  

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 indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiții “Sistem de canalizare și tratare a apelor uzate în Bod Colonie, com. Bod” – finalizare procedură de 

recepție la terminarea lucrărilor, 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 13 voturi pentru  din totalul de 13 consilieri prezenți. 
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