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din 03.11.2022  

HOTĂRÂREA nr.207 

privind preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a unui utilaj - Excavator VOLVO EWR150E - obiectiv de 

investiții ”Dotarea compartimentului Situații de Urgență, cu un utilaj pentru activități de intervenție – 

excavator” 

 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI BOD 

 

Având în vedere:  

▪ Proiectul de hotărâre nr.33070/02.11.2022, inițiat de Primarul comunei Bod; 

▪ Referat de aprobare nr.33072/02.11.2022, întocmit de Primarul comunei Bod; 

▪ Raportul de specialitate nr.33071/02.11.2022., întocmit de Maria-Daniela GAVRILOIU- Șef Birou 

Economic;  

▪ prevederile Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 

decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 

dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului; 

▪ prevederile HG nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor 

programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 

Rurală și de la bugetul de stat; 

▪ Instrucțiunile de plată pentru beneficiari emise de AFIR;  

▪ Contractul de finanțare nr. C1920074X218470808502/16.08.2021 înregistrat la Primăria Comunei Bod 

cu nr. 22263/16.08.2021 având ca obiect al contractului finanțarea proiectului ”Dotarea 

compartimentului Situații de Urgență cu un utilaj pentru activități de intervenție – excavator”; 

▪ contractul de furnizare nr. 13172/24.03.2022 având ca obiect furnizarea utilajului - Excavator VOLVO 

EWR150E; 

▪ procesul verbal de predare-primire nr. 22468/25.10.2022 înregistrat la Primăria Comunei Bod cu nr. 

32063/25.10.2022 și factura fiscală nr. 9250015185/28.10.2022 înregistrată la Primăria Comunei Bod 

cu nr. 33066/01.11.2022; 

În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b), alin.(7) lit.h) și art.196 alin.(1) lit.a) din  OUG nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ: 

HOTĂRĂȘTE: 

 

ART.1 Consiliul local al comunei Bod aprobă preluarea în patrimoniul public al comunei Bod a unui utilaj - 

Excavator VOLVO EWR150E - obiectiv de investiții ”Dotarea compartimentului Situații de Urgență, cu un utilaj 

pentru activități de intervenție – excavator”. 

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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