
                                                         ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea  inventarului domeniul public al comunei Bodesti, 

cuo suprafata de  islaz  
 

Consiliul local al al comunei Bodesti, judetul Neamt; 
Avand in vedere: 
Hotararea Consiliului local al comunei Bodesti nr. 41 din 21.12.2006 privind insusirea 

inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Bodesti, aprobata prin Hotararea 
Guvernului nr. 650/2007 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

Masuratorile topografice intocmite de catre persona fizica autorizată Dinu Pralea pentru 
suprafetele de islaz ale comunei Bodesti; 

Examinand expunerea de motive nr. 1779 din 2.04.2015 a Primarului  comunei Bodești; 
In temeiul:  
 Prevederilor art.3 alin.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică si regimul 

juridic al acesteia, cu modificări si completări ulterioare 
HG 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraselor municipiilor si judetelor; 
In conformitate cu art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3; art.115 alin.1 lit.b din Legea 

nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificări si completări 
ulterioare; 

HOTĂRĂSTE: 

 Art.1. Se aprobă modificarea pozitiei nr. 49, privind suprafața de Islaz a comunei Bodești, din 
inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bodesti, aprobat prin Hotararea 
Consiliului local al comunei Bodesti nr. 41 din 21.12.2006, cu modificările și completările 
ulterioare, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare. 
Art.2.   Pe data prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotararea Consiliului local 
al comunei Bodesti nr. 41 din 21.12.2006 modificată și completată. 
 Art.3.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredintează Primarul comunei Bodesti prin 
Serviciul contabilitate impozite si taxe locale si Compartimentul  urbanism si amenajarea 
teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 
Art.4. Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate.  

 
 Nr. 21 din 23.04.2015 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.  
La sedinta au fost prezenti 14 consilieri din numarul de 15 consilieri in functie. 
 

Preşedinte de şedinta, 
Costan Vasile 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 
 
 



 
Anexa nr. 1 

la  proiectul de hotarare nr. 17 din 3.04.2015 
 

 
Anexa  

privind modificarea pozitiilor 47, 49, 50, 51, 52  a inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunei Bodesti 
 

Nr. 
Crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea bunului Elemente de identificare 
Anul dobandirii 
sau, dupa caz, al 
darii n folosinta 

Valoarea de 
inventar 

Situatia 
juridica 
actula 

49 6.4. Islaz Bodestii de Jos 
(Capul  Dealului) 

- suprafața de  7,02 ha în tarlaua 14, parcela 214 
- suprafața de  64,79 ha în tarlaua 14, parcela 229 
- suprafața de  2,44 ha în tarlaua 14, parcela 212 
 - suprafata de 7,7042 ha în tarlaua  5, parcela 120 

1991  Domeniul 
public 

 
PRESEDINTELE COMISIEI 

DE INVENTARIERE, 
Membrii : 

Primar, 
Macovei Ioan 

 
 
 
 

1. Bostan Ionel – secretarul comunei Bodesti ___________ 
2. Pascu Mioara – consilier Biroului contabilitate, impozite 

si taxe locale  ________________________ 
3. Iftode Elena – consilier Compartimentul urbanism si 

amenajarea teritoriului _________________________ 
4. Birsan Maria – referent  Compartimentul agricol 

______________________ 
 

 
 

 
 

Preşedinte de şedinta, 
Costan Vasile 

 

 



 
 


