ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI

HOTARARE
privind realizarea lucrarilor la obiectivul de investitie “Amenajare albie
râu Cracău la Bodești, județul Neamț” de către A.N. APELE ROMÂNE Administrația Bazinală de Apă Siret in zonele: intersectia cu podul din
localitatea Oslobeni (zona Biserica), intersectia cu puntea pietonala din satul
Bodestii de Jos (zona Scoala) si intersectia cu drumul local Bodestii de Jos
(zona Cetatuia)
Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt ;
Analizand expunerea de motive nr. 4575 din 17.08.2015 a Primarului comunei
Bodesti;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere
prevederile:
a) art.36 alin.(1), alin.(2), lit. „b” coroborate cu şi alin.(4) lit. “a” şi ”d” şi art.115
alin.(1) lit.”b”din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Luând act de :
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Bodesti, înregistrat sub nr. 4576 din 17.08.2015;
c)rapoartele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
HOTARASTE :
Art.1. Se aproba realizarea lucrarilor la obiectivul de investitie “Amenajare albie râu
Cracău la Bodești, județul Neamț” de către A.N. APELE ROMÂNE - Administrația Bazinală
de Apă Siret in zonele: intersectia cu podul din localitatea Oslobeni (zona Biserica),
intersectia cu puntea pietonala din satul Bodestii de Jos (zona Scoala) si intersectia cu
drumul local Bodestii de Jos (zona Cetatuia), in comuna Bodești, județul Neamț, conform
planurilor de situatie planurilor trasversale si planurilor logitudinale anexate prezentei
hotarari.
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredintează A.N. APELE ROMÂNE Administrația Bazinală de Apă Siret.
Art.3. Secretarul comunei Bodesti va inainta si va comunica prezenta hotarare
autoritatilor si partilor interesate in termenul prevazut de lege.
Nr. 42 din 27.08.2015

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

