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HOTĂRÂRE 

privind punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014-2020” a 
terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor investiţii aferente 

acestuia 
 

Consiliul local al comunei Bodești; 
            Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 4386/20.07.2017, prin care Primarul comunei 
propune punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 
uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014-2020” a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea 
noilor investiţii aferente acestuia. 

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4387/20.07.2017 prin care se propune 
punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată 
din judeţul Neamţ în perioada 2014-2020” a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor 
investiţii aferente acestuia. 

Luand in considerare prevederile „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si 
apa uzata din Judetul Neamt in perioada 2014-2020”, OUG 40/2015 privind gestionarea financiară a 
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, a Legii 51/2006 a serviciilor 
comunitare de utilităţi publice cat si a Legii 241/2006 serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, 
republicata. 

Având în vedere prevederile art. 36, alin.( 2), lit. „c”, lit. „d”, lit. „e”, ale art. 45 alin (3) şi ale 
art. 115, alin. 1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1 – Se aprobă punerea la dispoziţia proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014-2020” a terenului pentru 
construcţia/extinderea/reabilitarea obiectului de investiţii CL 1 – Extinderea sistemului de apa în 
sistemul zonal S1 – Piatra Neamț, în cadrul proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă şi apă uzată din judeţul Neamţ în perioada 2014-2020”, teren identificat conform anexei la 
prezenta hotărâre ce fac parte integrantă din aceasta. 
  Art. 2 – Obiectul de investiţii CL 1 – Extinderea sistemului de apa în sistemul zonal S1 – Piatra 
Neamț, aferent proiectului „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din 
judeţul Neamţ în perioada 2014-2020”, se va construi/extinde/reabilita pe terenul care se află în 
domeniul public al comunei Bodești, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în 
proiect. 
  Art. 3 – Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
împuterniceşte Primarul comunei comunei Bodești. 
  Art. 4 – Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi instituţiilor 
publice interesate. 
 
Nr. 59 din 3.08.2017 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.  
La ședință au fost prezenți 11 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
Hanganu Vasile 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
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