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DIFUZARE:  

1 exemplar - Instituția Prefectului 

1 exemplar - Dosar de ședință Consiliul Local Bod 

1 exemplar - Colecție 

1 exemplar – Primar 

1 exemplar – Compartimentul Achizții-Investiții 
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene nr.679/2016 

în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți exercita drepturile 

prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei comunei Bod. 
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din 23.06.2022  

HOTĂRÂREA nr.139 

privind asigurarea finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile care nu se finanțează de la 

bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții  “Construire, extindere, reabilitare și modernizare rețea canalizare 

în  comuna Bod – județul Brașov” - finalizare lucrări de execuție 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.22644/16.06.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referat de aprobare nr.22646/16.06.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.22645/16.06.2022, întocmit de Maria-Daniela GAVRILOIU – Consilier Achiziții Publice;  

▪ Prevederile legale, respectiv HG 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentațiilor 

tehnico-economice aferent/e obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice; 

▪ Prevederile Legii 176/2022 pentru aprobarea OUG 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea PNDL 

etapa a II-a; 

▪ Contractul de lucrări nr. 6590/18.02.2019 încheiat între Comuna Bod și VALDEK IMPEX SRL cu valoare inițială 

totală de 4.770.950,78 lei (fără TVA), așa cum a fost modificat prin acte adiționale succesive; 

▪ Dispoziția de șantier nr. 05/2021 emisă de proiectantul general HEAT TRANSFER SRL înregistrată la Primăria 

comunei Bod cu nr. 24865/21.10.2021; 

▪ Nota de șantier nr. 06/20.12.2021 înregistrată la Primăria comunei Bod cu nr. 32968/22.12.2021; 

▪ Adresa VALDEK IMPEX SRL nr. 1867/20.12.2021 înregistrată la Primăria Comunei Bod cu nr. 32788/20.12.2021 

privind finalizarea lucrărilor de execuție; 

▪ Act Adițional nr. 7/24.03.2022 la contractul de lucrări încheiat între Comuna Bod și executantul VALDEK IMPEX 

SRL; 

▪ Deviz general actualizat la data de 24.03.2022 pentru obiectivul de investiții  “Construire, extindere, reabilitare și 

modernizare rețea canalizare în comuna Bod – județul Brașov”. 

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 aprobă finanțarea de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile care 

nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru obiectivul de investiții  “Construire, extindere, reabilitare și 

modernizare rețea canalizare în  comuna Bod – județul Brașov” - finalizare lucrări de execuție, 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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