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Nr.22742 din 16.06.2022 

 

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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Modernizare străzi Bod 

Colonie 0+00-6+200; 6,2km” 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere: 

▪ Referat de aprobare nr.22744/16.06.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.22743/16.06.2022, întocmit de Maria-Daniela GAVRILOIU – Consilier 

Achiziții Publice;  

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

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice; 

▪ OG 15/30.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; 

▪ OUG nr. 47/14.04.2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică/contractelor 

sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru publicată în Monitorul Oficial nr. 

377/15.04.2022; 

▪ Contractul de lucrări nr. 17083/06.06.2019 încheiat între Comuna Bod și executantul VALDEK IMPEX 

SRL așa cum a fost modificat prin acte adiționale; 

▪ Act Adițional nr. 7/08.06.2022 la contractul de lucrări încheiat între Comuna Bod și executantul VALDEK 

IMPEX SRL; 

▪ Deviz general actualizat la data de 07.06.2022 pentru obiectivul de investiții  “Modernizare străzi Bod 

Colonie 0+00-6+200; 6,2km”; 

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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții “Modernizare străzi Bod Colonie 0+00-6+200; 6,2km”, 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. 

 

Inițiator,                           Vizat pentru legalitate, 

Primarul comunei Bod,                          Secretar general UAT, 

Sergiu ARSENE                            Daniela-Laura AXENIE 
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