
                                                             ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind trecerea in domeniul public al comunei Bodesti a unor suprafete de teren 

 
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; 

Adresa nr. 15.542 din 10.08.2015 a Administrației Bazinală de Apă Siret prin care a solicitatat 
comunei Bodești trecerea unor suprafete de teren din domeniul public a comunei Bodești in demeniul 
public al statului in vederea  implementarii proiectului  la obiectivul de investitie “Amenajare albie râu 
Cracau la Bodești, județul Neamț” . 

Examinand expunerea de motive nr. 4481 din 14.08.2015 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; 
 Prevederilor H.G. 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 trecerea in domeniul public al comunei Bodesti a unor suprafete de teren 
aferente obiectivului de investitie “Amenajare albie râu Cracau la Bodești, județul Neamț” , conform anexei 
1 la 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, precum si inventarul demniului privat al 
comunei Bodesti. 

 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. 38 din 17.08.2015 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru; 0 voturi contra; 1 abţineri.  
La sedinta au fost prezenti 14 consilieri din numarul de 15 consilieri in functie. 
 

Preşedinte de şedinta, 
Budiș Constantin 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 



Anexa nr. 1 
la  hotararea Consiliului local Bodesti 

nr.38 din 17.08.2015 
 

 
Anexa  

privind trecerea in inventarul domeniul public al comunei Bodesti, a unor suprafete de teren 
 

Nr. 
Crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de identificare Anul dobandirii 
sau, dupa caz, 

al darii n 
folosinta 

Valoarea 
de 

inventar 

Situatia 
juridica 
actuala 

Parcela  
Suprafata 

-mp-  

112  

Teren albia 
majoră a 

râului 
Cracău 

Nn672  1722 

- - 
Domeniul 
public 

Nn674 17 
N676 68 
N678 1135 
Nn679 41 
Pdt683,N684 4078 
N684 4120 
N684 107 
Nn679 58 
Nn679 90 
Nn679 72 
Pdt683,P782 236 
Pdt683,N687 399 
Nn674 3417 
Nn674, N676, Pdt780, N684 1990 
Nn674 1649 
Pdt780 4250 
Nn674 139 
P621 
  

97 
574 

Nn545 171 
P543 1574 
A830 254 
P542 

  
2267 
2809 

P540 2691 
P538 720 
A830 323 
P538 505 
P538 

  
398 
2421 

Nn535 422 
P506 

  
1078 
2852 

Nn544 
  

2957 
328 

P542 1844 
P538 3681 

Nn537 
  

1064 
8607 

A830 94 
P540 77 



P542 105 
Nn545 

  
68 

1358 
P542 245 
P540 33 
A830 35 
A830 60 
P540 364 
P538 

  
249 
2437 

Nn535 73 
   TOTAL 6,6423 ha    

 
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, 
Budiș Constantin 

 

 
 



                                                             ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind transmiterea unor suprafete de teren din domeniul public al 

comunei Bodești in domeniul public al statului pentru realizarea obiectivului de 
investiții : “Amenajare albie râu Cracău la Bodești, județul Neamț” 

 
 

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; 

Adresa nr. 15.542 din 10.08.2015 a Administrației Bazinală de Apă Siret prin care a solicitatat 
comunei Bodești trecerea unor suprafete de teren din domeniul public a comunei Bodești in demeniul 
public al statului in vederea  implementarii proiectului  la obiectivul de investitie “Amenajare albie râu 
Cracau la Bodești, județul Neamț” . 

Examinand expunerea de motive nr. 4481 din 14.08.2015 a Primarului  comunei Bodești; 
In temeiul prevederilor art. 9 alin. 2 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul 

juridic al acesteia, cu modificări; 
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 transmiterea bunului imobil, teren în suprafață de 6,6526 ha aflat în domeniul 
public local și în administrarea Consiliului Local al comunei Bodești , județul Neamț, în domeniul public al 
statului și în administrarea Administrației Națională “Apele Romăne” – Administrația Bazinală de Apă 
“Siret”. 

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. Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor 
interesate.  

 
 
Nr. 39 din 17.08.2015 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru; 0 voturi contra; 1 abţineri.  
La sedinta au fost prezenti 14 consilieri din numarul de 15 consilieri in functie. 
 

Preşedinte de şedinta, 
Budiș Constantin 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 
 


