ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA BOGDĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

Proiect de HOTĂRÂRE
privind aprobarea realizării serviciilor de realizare a hărţii digitale intravilan prin
servicii de cartografiere digitală la nivelul comunei Bogdăneşti în vederea
transferării acesteia în sistemul informaţional geografic (GIS) şi a registrului de
evidență națională a nomenclaturilor stradale (RENNS)

În conformitate cu dispozițiile art. 120 şi art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția
României, republicată, ale art. 3, art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 7 alin. (2) şi
art. 1166 din Codul Civil, precum şi cele ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând
în discuţie
Proiectul
de hotărâre,
Referatul de aprobare al
Primarului comunei Bogdănești, şi Raportul
compartimentului de
resort
al
Compartimentul Agricultură şi Urbanism prin care propune realizarea unei hărţi digitale a
intravilanului localităţilor componente comunei Bogdăneşti, precum şi a nomenclatorului
stradal pentru înscrierea acestuia în RENNS;
Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
local prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre;
Văzând faptul că proiectul de hotărâre a fost avizat pentru legaliatate de către
secretarul general al comunei Bogdănești;
În conformitate cu prevederile art. 41 şi 44 din Legea nr. 273/2006 a finanţelor
publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile art.
129 alin. 2,lit.(b) și alin.4,lit.(d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016
privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.139, alin.3, lit.(a) şi art.196.alin.1,lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local al comunei Bogdănești, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 12.10.2021, la care participă un număr de 13 consilieri din
totalul de 13 consilieri în funcţie, adoptă prezenta hotărâre.
Art.1. (1)Se aprobă realizarea serviciilor de realizare a hărţii digitale intravilan prin
servicii de cartografiere digitală la nivelul Comunei Bogdăneşti în vederea transferării
acesteia în Sistemul Informaţional Geografic (G.I.S.) şi în Registrul de Evidență Națională a
Nomenclaturilor Stradale (RENNS).
(2) Se aprobă achiziţia următoarelor servicii:
a) de cartografiere aeriană pentru realizarea hărtii digitale intravilan al Comunei
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Bogdanesti, Judeţul Vaslui,
b) culegere date spaţiale din teren şi integrarea acestora într-o soluţie geospaţială – G.I.S.
pentru Comuna Bogdanesti, Judeţul Vaslui,
c) consultanţă privind realizarea şi implementarea Registrului de Evidență Națională a
Nomenclaturilor Stradale (RENNS) al Comunei Bogdanesti, Judeţul Vaslui.
Art.2. Cheltuielile aferente achiziţiei serviciilor prevăzute la art. 1 se prevăd în
bugetul local pentru perioada de realizare acestora, potrivit legii.
Art.3. Primarul comunei Bogdănești va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri prin intermediul Compartimentului Contabilitate şi Compartimentului Achiziții
Publice şi Resurse umane, iar secretarul general al comunei va asigura comunicarea
prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vaslui în vederea exercitării controlului
de legalitate, primarului comunei Bogdănești, structurilor responsabile cu punerea în
executare şi aducerea la cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet
www.primariabogdanesti.ro.

Bogdăneşti,
30.09. 2021
Primar,
Dorobanțu Ion

Avizează,
Secretarul general al comunei,
Gheorghiţă-Laurenţiu STÂNGĂ
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RAPORT DE SPECIALITATE
privind aprobarea realizării serviciilor de realizare a hărţii digitale intravilan prin
servicii de cartografiere digitală la nivelul comunei Bogdăneşti în vederea
transferării acesteia în sistemul informaţional geografic (GIS) şi a registrului de
evidență națională a nomenclaturilor stradale (RENNS)

Având în vedere Raportul compartimentului de resort
al Compartimentul
Agricultură şi Urbanism prin care propune realizarea unei hărţi digitale a intravilanului
localităţilor componente comunei Bogdăneşti, precum şi a nomenclatorului stradal pentru
înscrierea acestuia în RENNS;
Ţinând cont că s-au respectat principiile transparenţei în procesul de elaborare a
proiectelor actelor normative conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
în administraţia publică;
Propun aprobarea serviciilor de realizare a hărţii digitale intravilan prin servicii de
cartografiere digitală la nivelul Comunei Bogdăneşti în vederea transferării acesteia în
Sistemul Informaţional Geografic (G.I.S.) şi în Registrul de Evidență Națională a
Nomenclaturilor Stradale (RENNS).
Valoarea totala a serviciilor:
a) de cartografiere aeriană pentru realizarea hărtii digitale intravilan al Comunei
Bogdanesti, Judeţul Vaslui – 71.000 lei;
b) culegere date spaţiale din teren şi integrarea acestora într-o soluţie geospaţială – G.I.S.
pentru Comuna Bogdanesti, Judeţul Vaslui – 35.000 lei;
c) consultanţă privind realizarea şi implementarea Registrului de Evidență Națională a
Nomenclaturilor Stradale (RENNS) al Comunei Bogdanesti, Judeţul Vaslui - 35.000 lei.

Aşadar, susţin prezentarea şi dezbaterea în cadrul Consiliului local.
Compartiment urbanism,
ARISTOTEL Oana-Gabriela
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REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea realizării serviciilor de realizare a hărţii digitale intravilan prin
servicii de cartografiere digitală la nivelul comunei Bogdăneşti în vederea
transferării acesteia în sistemul informaţional geografic (GIS) şi a registrului de
evidență națională a nomenclaturilor stradale (RENNS)

Avand in vedere Referatul de specialitate a Raportul compartimentului de resort
al Compartimentul Agricultură şi Urbanism prin care propune realizarea unei hărţi
digitale a intravilanului localităţilor componente comunei Bogdăneşti, precum şi a
nomenclatorului stradal pentru înscrierea acestuia în RENNS ;
Propun aprobarea serviciilor de realizare a hărţii digitale intravilan prin servicii de
cartografiere digitală la nivelul Comunei Bogdăneşti în vederea transferării acesteia în
Sistemul Informaţional Geografic (G.I.S.) şi în Registrul de Evidență Națională a
Nomenclaturilor Stradale (RENNS).
Valoarea totala a serviciilor:
a) de cartografiere aeriană pentru realizarea hărtii digitale intravilan al Comunei
Bogdanesti, Judeţul Vaslui – 71.000 lei;
b) culegere date spaţiale din teren şi integrarea acestora într-o soluţie geospaţială – G.I.S.
pentru Comuna Bogdanesti, Judeţul Vaslui – 35.000 lei;
c) consultanţă privind realizarea şi implementarea Registrului de Evidență Națională a
Nomenclaturilor Stradale (RENNS) al Comunei Bogdanesti, Judeţul Vaslui - 35.000 lei.
Supun analizei şi votului dvs. proiectul de hotărâre întocmit în acest scop.

Primar,
Dorobanţu Ion
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Comisia nr. 1
Comisia pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, apărarea
ordinii şi liniştii publice şi a drepturilor cetăţenilor
RAPORT DE AVIZARE
În temeiul prevederilor art.136 alin.6 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate a consiliului local,
analizând :
- proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării serviciilor de realizare a hărţii
digitale intravilan prin servicii de cartografiere digitală la nivelul comunei
Bogdăneşti în vederea transferării acesteia în sistemul informaţional geografic
(GIS) şi a registrului de evidență națională a nomenclaturilor stradale (RENNS) ,

iniţiat de către d-l primar Dorobanţu Ion, constată că proiectul a fost redactat conform
normelor legale în vigoare, îndeplineşte condiţiile de oportunitate şi de legalitate prevăzute
de legislaţia în vigoare, cu respectarea legislaţiei în materie, fiind necesar pentru buna

funcționare a administrației publice locale drept pentru care se va propune emitere
aviz favorabil pentru acest proiect de hotărâre, motiv pentru care comisia:
AVIZEAZĂ FAVORABIL
proiectul de hotărâre
Suntem de acord şi supunem spre aprobarea Consiliului local propunerile stipulate
în proiectul de hotărâre şi adoptarea în forma în care a fost redactat.
11.10.2021
Preşedinte,
Secretar,
Codreanu Ionel
Membri:
Mâţă Ioan
Cernat Viorel
Focşa Ionel

Puf Ioan
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Comisia nr. 2
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe, administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire, protecţia mediului,
comerţ si urbanism
RAPORT DE AVIZARE
În temeiul prevederilor art.136 alin.6 din Ordonanța de urgența a Guvernului cu
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, comisia de specialitate a consiliului local,
analizând :
- proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării serviciilor de realizare a hărţii
digitale intravilan prin servicii de cartografiere digitală la nivelul comunei
Bogdăneşti în vederea transferării acesteia în sistemul informaţional geografic
(GIS) şi a registrului de evidență națională a nomenclaturilor stradale (RENNS),,

iniţiat de către d-l primar Dorobanţu Ion, constată că proiectul a fost redactat conform
normelor legale în vigoare, îndeplineşte condiţiile de oportunitate şi de legalitate prevăzute
de legislaţia în vigoare, cu respectarea legislaţiei în materie, fiind necesar pentru buna
funcționare a administrației publice locale drept pentru care se va propune emitere aviz
favorabil pentru acest proiect de hotărâre, motiv pentru care comisia:
AVIZEAZĂ FAVORABIL
proiectul de hotărâre
Suntem de acord şi supunem spre aprobarea Consiliului local propunerile stipulate
în proiectul de hotărâre şi adoptarea în forma în care a fost redactat.
11.10.2021
Preşedinte,
Costică Stângă
Membri:
Codreanu Ionel
Anton Mihai-Emil
Moraru Vasile

Secretar,
Sălceanu Coca
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HOTĂRÂRE nr. 60/2021
privind aprobarea realizării serviciilor de realizare a hărţii digitale intravilan prin
servicii de cartografiere digitală la nivelul comunei Bogdăneşti în vederea
transferării acesteia în sistemul informaţional geografic (GIS) şi a registrului de
evidență națională a nomenclaturilor stradale (RENNS)

În conformitate cu dispozițiile art. 120 şi art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția
României, republicată, ale art. 3, art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 7 alin. (2) şi
art. 1166 din Codul Civil, precum şi cele ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând
în discuţie
Proiectul
de hotărâre,
Referatul de aprobare al
Primarului comunei Bogdănești, şi Raportul
compartimentului de
resort
al
Compartimentul Agricultură şi Urbanism prin care propune realizarea unei hărţi digitale a
intravilanului localităţilor componente comunei Bogdăneşti, precum şi a nomenclatorului
stradal pentru înscrierea acestuia în RENNS;
Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
local prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre;
Văzând faptul că proiectul de hotărâre a fost avizat pentru legaliatate de către
secretarul general al comunei Bogdănești;
În conformitate cu prevederile art. 41 şi 44 din Legea nr. 273/2006 a finanţelor
publice locale, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu prevederile art.
129 alin. 2,lit.(b) și alin.4,lit.(d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016
privind etapele de elaborare şi continutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.139, alin.3, lit.(a) şi art.196.alin.1,lit.(a) din O.U.G. nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Local al comunei Bogdănești, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 12.10.2021, la care participă un număr de 13 consilieri din
totalul de 13 consilieri în funcţie, adoptă prezenta hotărâre.
Art.1. (1)Se aprobă realizarea serviciilor de realizare a hărţii digitale intravilan prin
servicii de cartografiere digitală la nivelul Comunei Bogdăneşti în vederea transferării
acesteia în Sistemul Informaţional Geografic (G.I.S.) şi în Registrul de Evidență Națională a
Nomenclaturilor Stradale (RENNS).
(2) Se aprobă achiziţia următoarelor servicii:
a) de cartografiere aeriană pentru realizarea hărtii digitale intravilan al Comunei
Bogdanesti, Judeţul Vaslui,
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b) culegere date spaţiale din teren şi integrarea acestora într-o soluţie geospaţială – G.I.S.
pentru Comuna Bogdanesti, Judeţul Vaslui,
c) consultanţă privind realizarea şi implementarea Registrului de Evidență Națională a
Nomenclaturilor Stradale (RENNS) al Comunei Bogdanesti, Judeţul Vaslui.
Art.2. Cheltuielile aferente achiziţiei serviciilor prevăzute la art. 1 se prevăd în
bugetul local pentru perioada de realizare acestora, potrivit legii.
Art.3. Primarul comunei Bogdănești va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri prin intermediul Compartimentului Contabilitate şi Compartimentului Achiziții
Publice şi Resurse umane, iar secretarul general al comunei va asigura comunicarea
prezentei hotărâri Instituţiei Prefectului – judeţul Vaslui în vederea exercitării controlului
de legalitate, primarului comunei Bogdănești, structurilor responsabile cu punerea în
executare şi aducerea la cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet
www.primariabogdanesti.ro.

Bogdăneşti,
12.10. 2021
Preşedinte de şedinţă,
Mihai-Emil Anton

Contrasemnează,
Secretarul general al comunei,
Gheorghiţă-Laurenţiu STÂNGĂ

