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Nr.21429 din 26.05.2022 

 

Primarul comunei Bod, județul Brașov 

In conformitate cu art.136 alin(8) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ 

Supun dezbaterii și aprobării Consiliului Local Bod următorul: 

 
PROIECT de HOTĂRÂRE 

privind aprobarea participării în cadrul proiectului PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul local pentru 

accesarea fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență cu obiectivul de investiție 

“Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod – județul Brașov – Etapa II” 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

Având în vedere: 

▪ Referat de aprobare nr.21431/26.05.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.21430/26.05.2022, întocmit de Mari-Daniela GAVRILOIU – Consilier Achiziții 

Publice;  

▪ Prevederile Ordinului nr. 999/10.05.2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind condiții de 

accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în cadrul 

apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 – Fondul Local; 

▪ 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; 

▪ contractul de prestări servicii nr. 13648/30.03.2022 încheiat între Comuna Bod și SC DATA SECURITY 

SMART SERVICES S.R.L. și procesul verbal de predare-primire nr. 20554/17.05.2022 prin care s-au 

predat documentațiile tehnico-economice (etapa S.F.)  pentru obiectivul de investiție  “Realizare și 

implementare sistem integrat de monitorizare video in comuna Bod- județul Brasov – Etapa II“; 

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 participarea în cadrul proiectului PNRR/2022/C10, componenta 

10 – Fondul local pentru accesarea fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență 

cu obiectivul de investiție “Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod – 

județul Brașov – Etapa II”. 

ART.2 Consiliul Local al comunei Bod aprobă  Nota de fundamentare pentru obiectivul de investiție “Realizare 

și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod – județul Brașov – Etapa II”, conform 

Anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.3 Consiliul Local al comunei Bod aprobă indicatorii tehnico-economici și a descrierii sumare pentru 

obiectivul de investiție “Realizare și implementare sistem integrat de monitorizare video în comuna Bod – 

județul Brașov – Etapa II”, conform Anexei 2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

ART.4 Consiliul Local al comunei Bod aprobă cheltuielile totale aferente obiectivului de investiție în cuantum 

495.759,83 lei (fără TVA) reprezentând 100.708,93 Euro (fără TVA), la cursul de 1 Euro=4.9227 lei, conform art. 

2.4 din Ghidul specific, reprezentând cheltuieli eligibile. 
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ART.5 Consiliul Local al comunei Bod aprobă și asigură contribuția financiară proprie din bugetul local 

(cheltuieli neeligibile) ale obiectivului de investiții ce pot apărea pe durata implementării proiectului. 

ART.6 Prezenta hotărâre se duce la îndeplinire de către primarul comunei Bod, prin aparatul de specialitate. 

 

Inițiator,                           Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                            Daniela-Laura AXENIE 

 


