
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 

HOTARARE 
privind  ocuparea definitiva a 6 m.p. teren si  ocuparea temporara a 2014 
mp de teren,  din domeniul public al comunei Bodesti, pentru realizarea 
obiectivului “Extindere retea apa potabila in localitatea Bodesti (zona 

Valea Prundului), comuna Bodesti, judetul Neamt”  
 
 
Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt; 
 

Avand in vedere realizarea obiectivului “Extindere retea apa potabila in 
localitatea Bodesti (zona Valea Prundului), comuna Bodesti, judetul Neamt”. 

Văzând  referatul consilierului Iftode Elena responsabil cu amenjarea terioriului 
si urbanism prin care se impune ocuparea defintiva si temporara  a unei suprafete de 
teren  apartinand domeniului public al comunei Bodesti necesara realizarii  lucrarilor 
de investitii in cadrul proiectului  “Extindere retea apa potabila in localitatea Bodesti 
(zona Valea Prundului), comuna Bodesti, judetul Neamt”, expunerea de motive a 
primarului comunei Bodesti  la proiectul de hotarare si  avizul comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local; 

In temeiul prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi 
regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; 
 In baza art. 36 alin. 2 lit."c" şi 45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata,  cu modificarile si completarile ulterioare;
  

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1  Se aproba ocuparea definitiva a 6 m.p. teren  necesar amplasarii 
caminelor de vane si  ocuparea temporara a 2014 mp de teren necesar traseelor 
pentru executia retelei de distributie,  teren aflat in intravilanului satului Bodesti din 
domeniul public al comunei Bodesti, pentru realizarea obiectivului “Extindere retea 
apa potabila in localitatea Bodesti (zona Valea Prundului), comuna Bodesti, judetul 
Neamt”, conform planului de situatii anexa la proiectul tehnic al investitiei. 

Art. 2 Consilierul U.A.T. va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 
Art. 3  Secretarul comunei va inainta si comunica prezenta hotarare 

autoritatilor si persoanelor interesate.  

 
Nr. 33 din 31.10.2013 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12  voturi pentru;0 voturi contra;3 abţineri. 

 
Preşedinte de şedinta, 

Hulpoi Elena 
 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

 Bostan Ionel 



 


