
ROMANIA 
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COMUNA BODESTI 
CONSILIUL LOCAL  

____________________________________________________________ 
                                                                                                                                

P R O I  E C T 
 Nr. 79 din 21.09.2017 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar, 
Jr. Bostan Ionel 

 
 
 

H O T A R A R E 
privind  abrogarea Hotărârii Consiliului local al comunei Bodești cu nr. 

60 din 3 august 2017 privind dezmembrarea  unui teren aparținând 
domeniului privat al Comunei Bodești 

 
Având in vedere: 
-  adresa cu numărul 10778 din 29.08.2017  a Instituției Prefectului - Județul 

Neamț, Serviciul verificarea legalității actelor, contencios administrativ și procese 
electorale; 

Prevederile art. 45 alin. (3)  din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 
locala, republicata cu modificările și completările ulterioare; 

Văzând: 
-  expunerea de motive a domnului Primar Barna Marinel; 
- raportul de avizarea al comisiei de specialitate juridica, de disciplina, 

amenajarea teritoriului si urbanism din cadrul consiliului local al comunei Bodești; 
 In temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2), litera ‘c” si ale art. 45 alin. (3) din Legea 
nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și 
completările ulterioare;  
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1  Se revoca hotărârea Consiliului local al comunei Bodești nr. 60 din 3 
august 2017 cu privire la dezmembrarea  unui teren aparținând domeniului privat al 
Comunei Bodești. 
 Art. 2  Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților 
și persoanelor interesate. 
 
 
 

Inițiator, 
Primar, 

Ec. Marinel Barna 
 
 
 



  

ROMANIA 
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 Nr. 5795 din 21.09.2017 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 la proiectul  de  hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al comunei 

Bodești cu nr. 60 din 3 august 2017 privind dezmembrarea  unui teren aparținând 
domeniului privat al Comunei Bodești  

 
Primarul comunei Bodești, 
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, î-mi exprim 
iniţiativă de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect: abrogarea 
hotărârii Consiliului local Bodești nr. 9 din 21.03.2011 privind concesionarea prin 
licitație publica deschisa a pășunii (islazului comunal) teren situat in comuna Bodești, 
județul Neamț, în susţinerea căruia formulez următoarea 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, privind administraţia publică 
locală, cu modificările si completările ulterioare, am iniţiat proiectul de hotărâre cu titlul 
de mai sus. 
 Proiectul de hotărâre cu titlul de mai sus a fost iniţiat in  urma adresei cu 
numărul 10778 din 29.08.2017  a Instituției Prefectului - Județul Neamț, Serviciul 
verificarea legalității actelor, contencios administrativ și procese electorale; 
 Întrucât  actul administrativ a fost adopta cu votul unui număr de 8 consilieri, la 
ședință participând 11 consilieri din cei 13 în funcție, împotriva adoptării actului și-au 
exprimat votul doi consilieri iar unul s-a abținut, potrivit art. 52 din Ordonanța 
Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare, abținerile se 
contabilizează la voturi 'contra'. Potrivit prevederilor art. 45 alin (3) din Legea nr. 
215/2001 privind administrația publica locală, republicată cu modificările și completările 
ulterioare, potrivit cărora Hotărârile privind patrimoniul se adoptă cu votul a două 
treimi din numărul total al consilierilor locali în funcţie.  Consiliul local al comunei 
Bodești era format la data adoptării hotărârii dintr-un număr de 13 consilieri în funcției, 
doua treimi reprezentând 8,66 voturi, adică 9 voturi.  
 Faţă de cele arătate mai sus,  propun să fiţi de acord cu adoptarea proiectului de 
hotărâre   n forma inițiată. 

 
Primar, 

Barna Marinel 
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Nr. 5796 din 21.09.2017 
       
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul  de  hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al comunei 

Bodești cu nr. 60 din 3 august 2017 privind dezmembrarea  unui teren aparținând 
domeniului privat al Comunei Bodești 

  
 
Baza legală: 

• prevederilor art. 36 alin. (2) litera c) și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 
215/2001, republicată, cu modificările și completarile ulterioare, privind 
administraţia publică locală; 

• art. 52 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

Proiectul de hotărâre a fost inițiat de către Primarul comunei Bodești  și a avut în 
vedere adresa cu numărul 10778 din 29.08.2017  a Instituției Prefectului - Județul 
Neamț, Serviciul verificarea legalității actelor, contencios administrativ și procese 
electorale. 

 
 Propun aprobarea Proiectului de hotărâre privind abrogarea Hotărârii 

Consiliului local al comunei Bodești cu nr. 60 din 3 august 2017 privind 
dezmembrarea  unui teren aparținând domeniului privat al Comunei Bodești. 

 
 

 
Secretar, 

Bostan Ionel 
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