ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI
HOTĂRÂRE
privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Bodesti, cu bunurile rezultate din investiţia “Alimentare cu apă in sat
Oslobeni, comuna Bodesti, judetul Neamt” si investitia “Extindere alimentare cu apa
in sat Bodesti, comuna Bodesti, judetul Neamt”
Consiliul local al al comunei Bodesti, judetul Neamt;
Avand in vedere:
Hotararea Consiliului local al comunei Bodesti nr. 41 din 21.12.2013 privind insusirea
inventarului bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Bodesti, aprobata prin Hotararea
Guvernului nr. 650/2007 privind atestarea domeniului public al judetului Neamt
Procesele verbale de receptie la terminarea lucrărilor nr.4775 din 2.11.2012 privind
investitia “Alimentare cu apa in satul Oslobeni, comuna Bodesti, judetul Neamt” si nr. 3170 din
3.10.2012 privind investitia “extindere retea apa Bodesti”.
Examinand expunerea de motive nr. 1339 din 14.03.2013 a primarului localitatii;
In temeiul:
Prevederilor art.3 alin.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică si regimul
juridic al acesteia, cu modificări si completări ulterioare
HG 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraselor municipiilor si judetelor;
In conformitate cu art.36 alin.2 lit.c, art.45 alin.3; art.115 alin.1 lit.b din Legea
nr.215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificări si completări
ulterioare;
HOTĂRĂSTE:
Art.1. Se aprobă completarea patrimoniului public al comunei Bodesti, conform anexei 1, parte
integrantă din prezenta hotărare.
Art.2. Se completează inventarul domeniului public insusit prin Hotararea Consiliului local al
comunei Bodesti nr. 41 din 21.12.2013 cu doua pozitii, conform anexei.
Art.3. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredintează Primarul comunei Bodesti prin
Serviciul contabilitate impozite si taxe locale si Compartimentul urbanism si amenajarea
teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.
Art.5. Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor
interesate.

Nr. 8 din 28.03.2013
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.
Preşedinte de şedinta,
Iacoboaiea Florin

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

