
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
 

H O T A R A R E 
privind  completarea inventarului bunurilor imobile care alcatuiesc 

domeniul privat al comunei Bodesti 
 

Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt; 
Având în vedere  expunerea de motive a primarului comunei Bodesti cu nr. 3794 din 3.07.2015 

si raportul nr. 3795 din 3.07.2015 întocmit de Compartimentul urbanism și amenajarea teritoriului 
prin care se propune modificarea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Bodești; 

Văzând prevederile Ordinului Minsterului Finantelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriiilor și 
capitalurilor proprii; 

Avizul comisiilor de specialitate a Consiliului local Bodesti; 
 În temeiul art. 36 alin (2) litera c), coraborat cu alin. 5 lit. b), art. 45 alin. 3, art. 123 alin 1 și 
art 115 alin 1 lit b) din Legea nr.215/2001, privind administratia publică locală, republicata cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art.1.  Se aprobă completarea inventarului bunurilor din domeniul privat al comunei Bodești, 

cu pozitia 63, după cum urmează: 

Nr. 
Crt. 

Codul 
de 

clasific-
are 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobandirii 
sau, dupa 

caz, al 
darii in 

folosinta 

Valoarea de 
inventar 

Situatia 
juridica 
actulă 

63 2.1.20.1. Buldoexcavator 
TEREX TLB840   

Serie șasiu  
SMFJB4BC0
FGSM3362 

2015 330460,00 lei Domeniul  
Privat 

Art.2.  Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător Hotărarea nr. 23 din 31.08.2006 a 
Consiliului local al comunei Bodești, cu modificările și completarile ulterioare. 

Art.3.  Primarul  comunei, prin aparatul  de specialitate  vor duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 Art.4.  Secretarul comunei va inainta si comunica prezenta hotarare autoritatilor si 
persoanelor interesate. 

Nr. 33 din 6.07.2015 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.  
La sedinta au fost prezenti 11 consilieri din numarul de 15 consilieri in functie. 
 
 

Preşedinte de şedinta, 
Budiș Constantin 

 
Contrasemnat  pentru legalitate, 

Secretar, 
 Bostan Ionel 

 


