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JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

BODESTI 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea numirii d-nului primar, Macovei Ioan, - reprezentant legal al 
Comunei Bodeşti pentru instrumentarea proiectului ce urmează a fi finanţat 

prin măsura 322 din PNDR, axa LEADER, Măsura 4.322(1) – „Renovarea, 
dezvoltarea satelor, îmbunăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 

populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, măsură lansată de 
GAL Dragomireşti - Ştefan cel Mare,  intitulat “Achiziţii de utilaje şi 

echipamente pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Bodeşti” 
 
 
 
 Consiliul Local al Comunei Bodeşti, judeţul Neamţ,  legal constituit, întrunit la 
lucrările şedinţei ordinare din data de 19.12.2013; 

Având în vedere referatul de specialitate înregistrat sub numărul 6096 din 
19.12.2013 al  domnului viceprimar, Barna Marinel, prin care solicita Consiliului Local 
aprobarea numirii d-nului primar, Macovei Ioan , - reprezentant legal al Comunei Bodeşti 
pentru instrumentarea proiectului ce urmează a fi finanţat prin măsura 322 din PNDR 
intitulat “Achiziţii de utilaje şi echipamente pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de 
Urgenţă Bodeşti”, întocmit în temeiul prevederilor art. 44 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 
a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;  

Dând citire proiectului de hotărâre înregistrat sub nr. 40 din 19.12.2013 întocmit 
de către Primarul comunei Bodeşti, judeţul Neamţ cu privire la propunerea mai sus 
prezentată, proiect întocmit în conformitate cu prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare;- avizelor favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
comunei Bodeşti pentru proiectul de hotărâre mai sus menţionat, avize emise în temeiul 
prevederilor art. 45 alin.(1) şi ale art. 56 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale;  
 În temeiul prevederilor:  

� Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 aprobat de către Comisia 
Europeană prin Decizia nr. CE(2008)3831; 

� Ghidului solicitantului pentru accesarea Măsurii 322 – „Renovarea, dezvoltarea 
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi 
punerea în valoare a moştenirii rurale”; 

� Fişa tehnică de informare a măsurilor de finanţare – Măsura 4.322(1) – 
„Renovarea , dezvoltarea satelor, îmbunăţirea serviciilor de bază pentru economia 
şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”; 

� Asociaţiei ” GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ DRAGOMIREŞTI - ŞTEFAN CEL MARE”; 
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� Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

� Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 În baza art.36, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, 
republicata, cu modificările şi completările ulterioare;   
 În temeiul art.45, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 
 Art.1 Aprobarea numirii d-nului primar, Macovei Ioan, reprezentant legal al 
Comunei Bodeşti, pentru instrumentarea proiectului ce urmează a fi finanţat prin măsura 
322 din PNDR, axa LEADER, Măsura 4.322(1) – „Renovarea, dezvoltarea satelor, 
îmbunăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare 
a moştenirii rurale”, măsură lansată de GAL Dragomireşti - Ştefan cel Mare, intitulat 
“Achiziţii de utilaje şi echipamente pentru Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă 
Bodeşti”. 
 Art.2  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei. 
 Art.3 Secretarul comunei va comunica copie de pe prezenta hotărâre primarului 
comunei Bodeşti  şi Instituţiei Prefectului Judeţului Neamţ, pentru control si legalitate. 
  
 
  

 

Nr. 40 din 19.12.2013 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14  voturi pentru;0 voturi contra;0 abţineri. 

 
Preşedinte de şedinta, 

Hulpoi Elena 
Contrasemnat  pentru legalitate, 

Secretar, 
 Bostan Ionel 

 


