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H O T A R A R E 

privind dotarea si monitorizarea, prin înregistrare audio-video a şedinţelor 
Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț 

 
 Văzând : 
 - expunerea de motive nr. 5741 din 21.09.2017 a  domnului Dârloman Lucian 
consilierului local; 
 - raportul de specialitate cu nr. 5819 din 22.09.2017 al secretarului comunei Bodești;, 
 - avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Bodeşti; 
  Ţinând cont de prevederile : 
 - Legii 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, 
 - Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administraţia publica, republicata 
cu modificările și completările ulterioare;  
În conformitate  cu prevederile  art. 42, alin. (3) şi (7) şi art. 45, alin. (1) coraborat cu art. 
115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 , republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art. 1. (1) Se aprobă dotarea şi monitorizarea, prin înregistrare audio-video a 
şedinţelor Consiliului Local al comunei Bodeşti. 
 (2) înregistrarea audio-video se va face în regie proprie de către salariații din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Bodeşti. 
 (3) Materialele rezultate vor fi făcute publice, în termen de maxim 3 zile, pe site-ul 
oficial al comunei Bodeşti - www.bodesti.ro, iar arhivarea acestora va fi asigurată de către 
secretarul comunei Bodeşti. 
 Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se împuterniceşte 
primarul comunei Bodeşti. 
 Art. 3. La data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești nr. 
19 din 28.02.2008 privind  înregistrarea video și audio a ședințelor consiliului local. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Neamţ, primarului comunei Bodeşti,  Biroului contabilitate, financiar, 
impozite şi taxe locale şi se aduce la cunoştinţa publică prin afişare şi publicare pe pagina 
de internet proprie, prin grija secretarului comunei Bodeşti. 

 
Nr. 74 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 
 


