ROMANIA
JUDETUL NEAMȚ
COMUNA BODEȘTI
PRIMAR,
Nr. 5317 din 26.10.2016
CONVOCARE
În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, Primarul
comunei Bodești a emis Dispoziția cu nr. 117 din 26.10.2016 prin care în ziua de 31.10.2016
orele 1600 (luni) sunteţi convocaţi să participaţi la şedinţa ordinară a Consiliului local care va
avea loc la sediul Consiliului local Bodeşti.
Vă rog a aviza sau ne aviza proiectele de hotărâre care sunt înscrise la ordinea de zi, în
ședințele comisiilor de specialitate din care faceți parte conform anexei la Hotărârea Consiliului
local Bodești nr. 28 din 24.06.2016, care vor fi organizate prin grija președinților de comisii
pană la data ședinței precizată mai sus. Pentru buna desfășurare a ședințelor comisiilor de
specialitate precum si a ședinței consiliului local, vă rugăm ca în ședințe să invitați personalul
din cadrul compartimentului de specialitate care au întocmit rapoartele de specialitate.
In cazul in care depuneți amendamente (modificări) la proiectele de hotărâre vă rugăm ca
acestea să fie formulate conform legislației în vigoare.
Proiectul ordinei de zi va fi:

1. Proiect de hotărâre privind ducerea la îndeplinire a unor obligații ale aleșilor locali; inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 2;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2016;inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
Studiu de fezabilitate, pentru obiectivul ″Modernizare drumuri locale în comuna
Bodești, județul Neamț; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 si 3;
4. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri locale
în comuna Bodești, județul Neamț″- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1,
2 si 3;
___________________________________________________________________

Proiectele de hotărâre cu întreaga documentație, sunt puse la dispoziție la sediul Primăriei
comunei Bodești, publicate pe site-ul Primăriei comunei Bodești și transmise în format electronic
la adresele de e-mail, cu 5 zile înainte de data ședinței.

Primar,
Ec. Barna Marinel
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CONSILIERI:
1.

BUDIŞ CONSTANTIN___________________________

2.

BURDULOI EUGEN___________________________

3.

BUSUIOC ELENA ___________________________

4.

CRÎŞMARIU IOAN___________________________

5.

DÂRLOMAN LUCIAN___________________________

6.

GIOCĂȘ VALENTIN-VASILE___________________________

7.

HANGANU VASILE___________________________

8.

ILISEI MANUELA___________________________

9.

LAZĂR GHEORGHE___________________________

10. MACOVEI IOAN___________________________
11. ORĂȘANU ELENA___________________________
12. PĂVĂLOAIA MIHAI___________________________
13. TOMESCU GHEORGHE___________________________
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