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HOTĂRÂREA  

pentru actualizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Comunei 
Bodești pentru perioada 2014-2020 

 
Consiliul Local al Comunei Bodești, județul Neamț, întrunit în ședința extraordinară din data de 
31.07.2017 la convocarea primarului, conform prevederilor art. 39, alin. 3 din Legea 
administrației publice locale  nr. 215/2001 republicată și ale at. 80 din Legea nr. 24/2000 privind 
Normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 
Având în vedere: 

- expunerea de motive prezentată de primarul comunei Bodești; 
- rapoarte de specialitate al comisiilor de specialitate conform prevederilor art. 54, alin. (4) 

din Legea administrației publice locale  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și 
completările ulterioare. 

În baza art. 36, alin. (2), lit. b și alin. (4), lit. e din Legea administrației publice locale  nr. 
215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul art. 45, alin (1) din Legea administrației publice locale  nr. 215/2001 republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

 Art.1 Se actualizează Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a Comunei Bodești pentru 
perioada 2014-2020 și se modifică după cum urmează: 
 - Domeniul de investiții ADMINISTRAȚEI LOCALĂ, OP.6.1. Infrastructură se 
actualizează după cum urmează: 
         - la coloana Activități propuse se modifică în sensul introducerii:  
Proiect 5: „Sistem de supraveghere  video în comuna Bodești, județul Neamț”  
 - Domeniul de investiții SERVICII  MEDICALE ȘI  ASISTENȚĂ SOCIALĂ,- ASISTENȚĂ 
SOCIALĂ se actualizează după cum urmează: 
         - la coloana Activități propuse se modifică în sensul introducerii:  
„Centru de zi pentru persoane defavorizate în comuna Bodești, județul Neamț”. 
 Art. 2  La data prezentei se abrogă Hotararea Consiliului local al comunei Bodești, județul 
Neamt  cu nr. 66 din 3.08.2017 privind actualizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a 
Comunei Bodești pentru perioada 2014-2020 
 Art. 3 Primarul Comunei Bodești, instituțiile și serviciile publice de sub autoritatea 
Consiliului Local vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. 
 Art. 4 Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și 
persoanelor interesate. 
 
Nr. 70 din 28.09.2017 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.  
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
Hanganu Vasile 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
 


