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HOTĂRÂRE  

privind reorganizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al comunei Bodești, judeţul Neamț 
 
 Consiliul Local al comunei Bodești, județul Neamț. 

 Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei 
Bodești, raportul de specialitate al compartimentului de resort, precum si raportul de avizare 
favorabil al comisiei de specialitate; 

 În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea 
publica şi regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu 
prevederile art. II alin. (1) si (2) lit. “c” din Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea 

Normelor Tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor; 
 În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „c“, alin. (5) lit. „c”, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) lit. „b” 

din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. Se aproba reorganizarea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunei Bodești, județul Neamț, în următoarea componenta: 
■ Preşedinte - Barna Marinel, primarul comunei Bodești. 

■ Secretar - Bostan Ionel, secretarul comunei Bodești. 
■ Membri: - Pașcu Mioara, Sef birou în cadrul Biroului contabilitate, financiar 
impozite și taxe local din cadrul aparatul de specialitate al primarului comunei Bodești. 

   -         Bîrsan Maria, referent în cadrul Compartimentului agricol din aparatul 
de specialitate al primarului comunei Bodești. 
   -  Iftode Elena, consilier în cadrul Compartimentului urbanism si 

amenajarea teritoriului din  aparatul de specialitate al primarului comunei Bodești. 
 Art.2. Primarul comunei va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin comisia 
prevăzută la art. 1. 

 Art.3. Secretarul comunei Bodești va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul Neamț, 
persoanelor sus - menționate si primarului comunei Bodești prezenta hotărâre, in termenul prevăzut 
de lege. 

_________________________________________________________________________________ 
  

 Nr. 42 din 29.09.2016 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.  
La ședință au fost prezenți 12 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 

 
Preşedinte de şedință, 

Păvăloaia Mihai 
Contrasemnat  pentru legalitate, 

Secretar, 

Bostan Ionel 
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