
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
CONSILIUL LOCAL  

____________________________________________________________ 
 

                                                                                                                            
P R O I E C T 

 Nr. 27 din 28.06.2016 
 

Vizat pentru legalitate, 
Secretar, 

Jr. Bostan Ionel 
 
 

H O T A R A R E 
privind stabilirea zonelor din comuna Bodești repartizate 

consilierilor locali ai comunei în vederea desfăşurării 
activităţii Consiliului Local Bodești 

 
 

Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt ; 
Având în vedere: 
-prevederile art.36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) şi art. 51 alin. (1) - (3) din 

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

-prevederile art. 50 alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

-expunerea de motive întocmită de către domnul primar Marinel Barna, 
înregistrat sub nr. 3247 din 28.06.2016; 

-raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Primarului comunei Bodești înregistrat sub nr 3262 din 28.06.2016. 

În temeiul art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 

 
HOTARASTE : 

 
Art.1. - Se aprobă repartizarea consilierilor locali pe zone ale comunei Bodești, 

în vederea desfăşurării activităţilor specifice, aşa cum rezultă din anexa la prezenta 
hotărâre. 

Art.2. Secretarul comunei Bodesti va inainta si va comunica prezenta hotarare 
autoritatilor si partilor interesate  in termenul prevăzut de lege. 

 
 Inițiator, 
Primar, 

Ec. Marinel Barna 



 Anexă  
la  hotărârea nr. ____ din 14.07.2016 

 
 

 REPARTIZAREA  PE ZONE A CONSILIERILOR LOCALI AI COMUNEI ÎN VEDEREA DESFĂŞURĂRII 
ACTIVITĂŢII CONSILIULUI LOCAL BODEȘTI 

  
 

Satul zona Consilieri  Zone de activitate 

Bodesti 

1.   DN 15 C intrarea in comuna - centrul comunei - DJ 155 până la ulița Almaș, ulita ‘Handrea’ ; 

2.   
Ulita ‘Almas’, DJ 155G de la ulița Almaș  până la pod Cracău, Ulița ‘Valea Prundului’ – ‘Pod 
Cracau’, Ulita ‘Mitroi’  

3.   Pod Cracau, ulita ‘Iftode’. Ulita ‘Iacoboaia’, Ulita ‘Biserica -Obor’, valea prundului - Costan  

4.   
Din centrul comunei  la DN 15 C pana la Pod Oslobeni, Ulita ‘Obor’, ulita Mehedincu si ulită 
Pavăloaia  

Bodestii 
de Jos 

5.   Ulita Cotuna - de la “Capul dealului” pana la intersectie cu  DJ 155G; 
6.    Din DJ 155B,  centrul satului, ulita ‘S.M.A,. ulita Budiș’, ulita de la 'Safta' la ulita ‘Moara’, 

inclusiv Valea Prundului , ulița Alexandrescu,  ulita ‘Bivolaru” ulită Bîrlești,  
7.    Din centru spre ‘Breazda’- capatul satului, ulita ‘Biserica’, 
8.   Ulita ‘Paraoani”  de la padure pană la intersecția cu  ulita ‘Gavrilesti”, si ulita ‘Stoenesti’ 

Oslobeni 

9.   ‘Dumbravele’ 
10.   Strada principala DN 15C  
11.   Ulita ‘Scoala’, ulita ‘Biserica’ si ulita 'Camin Bătrani' precum si celelate ulițe adiacente DN15 C 
12.   Valea prundului, ulita ‘Gater’ 

Corni 13.   Sat Corni  

 
 

Inițiator, 
Primar,  

Marinel Barna 
 



ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
PRIMAR, 

Nr. 3247 din 28.06.2016 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
privind stabilirea zonelor din comuna Bodești repartizate 

consilierilor locali ai comunei în vederea desfăşurării 
activităţii Consiliului Local Bodești 

 
 
 În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Local al comunei Bodești, cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu 
prevederile art. 50 alin (1) şi (2) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu 
modificările şi completările ulterioare, Consiliului Local al comunei Bodești îi revin 
numeroase atribuţii în vederea desfăşurării activităţii, printre care ”aleşii locali au obligaţia 
de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează 
colectivitatea locală (...) şi sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze 
periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să 
prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii” 
 Astfel, având în vedere cele arătate mai-sus pentru o colaborare şi o comunicare cât 
mai bună între Consiliul Local Bodești, prin consilierii aleşi şi între locuitorii comunei Bodești, 
considerăm oportună împărţirea pe zone a comunei, astfel încât fiecare consilier local să se 
ocupe în plan principal de doleanţele şi propunerile locuitorilor din zona repartizată. 
          Faţă de considerentele enunţate anterior, supunem spre dezbaterea şi aprobarea 
Consiliului local Bodești, proiectul de hotărâre astfel cum a fost el redactat. 

 
 
 
 

PRIMAR, 
Ec. Barna Marinel  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDETUL NEAMȚ 

COMUNA BODEȘTI 
PRIMĂRIA 

Nr. 3262 din 28.06.2016 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea zonelor din comuna Bodești repartizate 

consilierilor locali ai comunei în vederea desfăşurării activităţii Consiliului Local Bodești 
 
 
 

 Având în vedere cele precizate în expunerea de motive privind inițierea proiectului de 
hotărâre  privind stabilirea zonelor din comuna Bodești repartizate consilierilor locali ai 
comunei în vederea desfăşurării activităţii Consiliului Local Bodești cu privire la prevederile 
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Bodești și 
prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile art. 50 alin (1) şi (2) din 
Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliului Local al comunei Bodești îi revin numeroase atribuţii în vederea desfăşurării 
activităţii, printre care ”aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţă cetăţenilor toate 
faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală (...) şi sunt obligaţi ca, în 
exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu 
cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele 
ridicate la întâlnirea cu cetăţenii”; 
 Văzând și prevederile art. 45 alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare consider că proiectul de 
hotărâre inițiat de către d-nul primar Barna Marinel îndeplinește condițiile de formă și fond 
pentru a fi aprobat.  

 
 
 
 

Secretar,  
Jr. Bostan Ionel 


