
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODEȘTI 
                                                                                                                                
 

HOTARÂRE 
privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al 

comunei Bodești a imobilului Punte pietonală Oșlobeni identificat la poziția 
nr. 59 din inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Bodești și scoaterea din funcțiune a acesteia 
  
 Consiliul local al comunei BODEȘTI, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind bunurile, proprietate publica cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei nr.112/31.08.2000 privind 
reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare si valorificare a activelor 
corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unității administrativ - teritoriale si 
ale Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor în construcții, republicată cu 
modificările și completările ulterioare. 
 Ţinând cont de Expunerea de motive nr. 3975 din 22.06.2017, înaintată de Primarul 
comunei Bodești şi de Raportul de Specialitate al Compartimentului urbanism și amenajarea 
teritoriului din cadrul Primăriei  comunei Bodești; 
 Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ; 
 În temeiul prevederilor art.36,alin.(2) lit.,,c‘’, art. 36 alin.(5) lit.”a”, ale art. 45 alin(1) 
şi (3) , ale art. 115 alin(1) lit. „b” din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale 
republicata; 

HOTĂRĂŞTE 
 
 Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Bodești, 
a imobilului Punte pietonală Oșlobeni identificat la poziția nr. 59 din inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului public al comunei Bodești (poz. 59  Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului 
nr. 650/2007 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1356/2001 privind 
atestarea domeniului public al județului Neamț, precum și municipiilor, orașelor și comunelor 
din județul Neamț). 
 Art. 2. Se aprobă întocmirea documentației în vederea scoaterii din funcţiune, 
valorificării şi casării a imobilului menționat la art.1, in condițiile legii. 
 Art. 3.  Compartimentul  urbanism și amenajarea teritoriului și Biroul contabilitate, 
financiar, impozite și taxe locale vor lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri . 
 Art.4. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţiilor si persoanelor 
interesate. 
 
Nr. 52 din 29.06.2017 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.  
La ședință au fost prezenți 10 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
Orășanu Elena 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
 

 


