ROMÂNIA
JUDEȚUL NEAMȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODEȘTI
Telefon: 0233/243007; 0745/631248 | Fax: 0233/243088
CUI: 2613133

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Bodești, județul Neamț, atestat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.356/2001 (anexa nr. 13), cu modificările și completările
ulterioare
Consiliul local al comunei Bodești, judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile:
- Legii nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Hotărârii de Guvern nr. 548/1999, cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor,
oraşelor, municipiilor şi judeţelor.
Ținând seama de:
- Hotărârea Consiliului Local nr. 11/29.05.1999 privind însuşirea “Inventarului
bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bodești”, cu modificările şi
completările ulterioare.
Luând act de:
- expunerea de motive a primarului comunei Bodești, înregistrată sub nr. 2625 din
10.04.2017;
- raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de specialitate înregistrat sub
nr. 2626 din 10.04.2017;
- raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local.
În temeiul dispozițiilor art. 36 alin (1), alin. (2) lit. ”c”, art. 45 alin. 1 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Se aproba modificarea “Inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al comunei Bodești”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aproba completarea “Inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al comunei Bodești”, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.
Art. 3. Odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă hotărârea
Consiliului local nr. 40 din 13.04.2017.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul comunei
Bodești, prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului propriu.
Art. 5. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților si
persoanelor interesate si va întreprinde demersurile necesare promovării, prin
intermediul Consiliului Județean Neamț, proiectului de hotărâre de Guvern cuprinzând
modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1356/2001, modificata si completata prin
Hotărârea Guvernului nr. 650/2007.
Nr. 46 din 29.05.2017
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 9 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.
La ședință au fost prezenți 9 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție.

Preşedinte de şedință,
Budiș Constantin

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

JUDETUL NEAMT
COMUNA BODEȘTI
Comisia specială pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei

Anexa nr. 1
la H.C.L. nr. 46 din 29.05.2017

Privind modificarea inventarului bunurilor
ce alcătuiesc domeniului public al Comunei Bodești
Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bodești se
modifică după cum urmează:
La secțiunea I 'Bunuri imobile' se modifică următoarele poziții:
1. Poziția 24 se modifică după cum urmează:
- coloana 2 va avea următorul cuprins; Clădire Cămin cultural Oșlobeni
- coloana 3 va avea următorul cuprins: 374 mp
- coloana 5 va avea următorul cuprins: 159.233
- coloana 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public cu numărul cadastral 51748
2. Poziția 25 se modifică după cum urmează:
- coloana 2 va avea următorul cuprins; Clădire Cămin cultural Bodeștii de Jos
- coloana 3 va avea următorul cuprins: 431 mp
- coloana 5 va avea următorul cuprins: 383.570,52
- coloana 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public cu numărul cadastral 51767

Comisia
Preşedinte - Primar Barna Marinel
Secretar
- Secretar Bostan Ionel
Membri:
- Sef birou Pașcu Mioara
- Referent Bîrsan Maria
- Consilier Iftode Elena

Preşedinte de şedință,
Budiș Constantin

Semnătura
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

JUDETUL NEAMT
COMUNA BODEȘTI
Comisia specială pentru întocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei

Anexa nr. 2
la H.C.L. nr. 46 din 29.05.2017

Completări ale inventarului bunurilor al Comunei Bodești
SECȚIUNEA I - 'BUNURI IMOBILE'

Elemente de
identificare

Anul
dobândirii
sau PIF

2

3

4

Valoarea
de
inventar lei
5

112.

Teren
aferent
Căminului
cultural
Oșlobeni

1230

1962

22.464

113.

Teren
aferent
Căminului
cultural
Bodeștii de
Jos

1600

1968

25.416

Nr.
crt.

Codul de Denumirea
clasificare
bunului

0

1

Comisia
Preşedinte - Primar Barna Marinel
Secretar
- Secretar Bostan Ionel
Membri:
- Sef birou Pașcu Mioara
- Referent Bîrsan Maria
- Consilier Iftode Elena
Preşedinte de şedință,
Budiș Constantin

Situația juridică
6
Domeniul public
existent atestat de
către Guvern
(provenit prin
dezlipire de la
poziția nr. 24) cu
numărul cadastral
51748
Domeniul public
existent atestat de
către Guvern
(provenit prin
dezlipire de la
poziția nr. 25) cu
numărul cadastral
51767

Semnătura
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

