
                                                             ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

comunei Bodesti 
 

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; 

Contractul de finanțare nr. C 413322011212968720/23.03.2015 și actului adițional nr. 1 din 
7.07.2015  încheiat cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale  si a recepției lucrărilor  pentru 
modernizarea rețelei stradale pe tronsonul de drum Biserică - Obor conform documentației tehnice avizată 
si verificată. 

Expunerea de motive nr. 5342 din 24.09.2015 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; 

HOTĂRĂȘTE: 

 Art.1. Se  aprobă  modificarea  ,,Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al 
comunei Bodești” atestat prin HG.1356/2001 si completat si modificat prin Hotararea Guvernului nr. 

650/2007 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt  conform ANEXEI  nr. 1 care face 
parte integrantă  din prezenta hotărâre. 

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 localității va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităților şi persoanelor 
interesate.  

 
47 din 30.09.2015 

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 
 



 
 
 

Judeţul Neamţ 
Comuna BODEȘTI 

Comisia specială de inventariere a bunurilor 
care aparţin domeniul public al comunei 

ANEXA NR. 1 
la H.C.L. nr. 47 din 30.09.2015 

 
                                                                         

 Inşuşit consiliul local 

________________________ 
 
 
 

Modificarea inventarului cuprinzând bunurile care alcătuiesc 
 domeniul public al comunei Bodești 

 
 
 Inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bodești se modifică la  
Poziția nr. 72 care va avea următorul cuprins: 

• Coloana 3 va avea următorul cuprins: L - 0,600 km  Bodești 
• Coloana 5 va avea următorul cuprins: ,, 466.539,65  lei  din care 426.539,65 

lei, investiție finanţată de către Agenția pentru Finanțarea Investițiilor 
Rurale, măsura 41.322, in cadrul Contractului de finanțare nr. 
 C 413322011212968720/23.03.2015 și actului adițional nr. 1 din 
7.07.2015,, 

 
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 ____ 

 

 
Primar, 

Macovei Ioan 
 

 
 


