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P R O I  E C T 
 Nr. 109 din 22.12.2017 

 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar, 
Jr. Bostan Ionel 

 
H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 28/2016 privind 
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de 

activitate 
 
 
 Consiliul local al comunei Bodești; 

Văzând expunerea de motive înregistrată sub nr. 7843 din 22.12.2017, prin care 
Primarul comunei propune modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 28/2016 privind 
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate; 

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 7844 din 22.127.2017, prin 
care se propune modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr.28/2017 privind organizarea 
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate; 
 In aplicarea prevederilor art. 15 și 17 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 
privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, 
modificată și completată prin Legea nr. 673/2002, a art. 54 din Legea 215/2001 a 
administrație publice locale, republicată și actualizată; 
 Luând în considerare avizul favorabil al comisiei II a Consiliului Local. 
 În temeiul prevederilor art. 31, alin. (3) - (5) şi art. 311 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 6 
şi 7  din „Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale”, aprobat 
prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 
nr. 673/2002, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art. 1. – Se ia act de procesul verbal încheiat la data de 22.12.2017 cu nr. 7842 
de către Comisia de specialitate pentru agricultura, activități economico-financiare si 
protecția mediului  prin care  a fost desemnat președinte al comisiei d-nul Dârloman 
Lucian și secretar fiind ales d-nul Gioacăș Valentin-Vasile. 
 Art. 2.  - Se reorganizează comisia de specialitate pentru agricultura, activități 
economico-financiare si protecția mediului potrivit anexei la prezenta hotărâre. 
 Art. 3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor si 
instituțiilor interesate. 
 
 

Inițiator, 
 Primar, 

Barna Marinel 



 
 

 Anexa 
la Hotărârea Consiliului local  Bodești 

nr. _____ din ___.12.2017 
 
 
 
 
 
 

  Comisia de specialitate pentru agricultura, activitati economico-
financiare si protectia mediului 
  
 
 
 
Nr. 
crt. Numele si prenumele Formatiunea politica Functia in 

comisie 
1.  DÂRLOMAN LUCIAN PNL presedinte 
2.  GIOACĂȘ VALENTIN-VASILE PNȚCD  secretar 
3.  TOMESCU GHEORGHE PSD membru 
4.  LAZĂR GHEORGHE ALDE membru 
5.  NECHIFOR CONSTANTIN PMP membru 

 
 
 
 
 

Inițiator, 
 Primar, 

Barna Marinel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNEI BODESTI 
PRIMAR 
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Nr.  7843 din 22.12.2017 
                                           
         
 
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local 

nr. 28/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele 
domenii de activitate 

  
 

 Luând în considerare PV al Comisiei de specialitate pentru agricultura, 
activități economico-financiare si protecția mediului cu nr. 7842 din 22.12.2017, 
prevederile Ordonantei Guvernului nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului 
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, modificata si completata prin 
Legea nr. 673/2002, a art. 21 din Regulamentul privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei BODEȘTI care 
precizează că 'Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al 
majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi un secretar' aprobat 
prin H.C.L. nr. 37 din 31.08.2016,  a art. 54 din Legea 215/2001 a administratie 
publice locale, republicata si actualizata,  propunem modificarea anexei nr. 1 la 
Hotararea de Consiliu Local nr. 28/2016 privind organizarea comisiilor de 
specialitate pe principalele domenii de activitate prin numirea ca președinte al 
comisiei d-nul Dârloman Lucian și secretar fiind d-nul Gioacăș Valentin-Vasile. 

 
 
 
 
 

PRIMAR 
BARNA MARINEL 
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ROMANIA 
COMUNA BODESTI 

PRIMARIA 
 Tel/Fax 0233243088 E-mail: primariabodesti@yahoo.com 

Nr.  7844 din 22.12.2017 
 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local 

nr. 28/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele 
domenii de activitate 

                                            
 
 
 

 Luând în considerare PV al Comisiei de specialitate pentru agricultura, 
activități economico-financiare si protecția mediului cu nr. 7842 din 22.12.2017, 
prevederile Ordonantei Guvernului nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului 
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, modificata si completata prin 
Legea nr. 673/2002, a art. 21 din Regulamentul privind aprobarea Regulamentului 
de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Comunei BODEȘTI care 
precizează că 'Fiecare comisie de specialitate îşi alege, prin votul deschis al 
majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi un secretar' aprobat 
prin H.C.L. nr. 37 din 31.08.2016,  a art. 54 din Legea 215/2001 a administratie 
publice locale, republicata si actualizata,  propunem modificarea anexei nr. 1 la 
Hotararea de Consiliu Local nr. 28/2016 privind organizarea comisiilor de 
specialitate pe principalele domenii de activitate prin numirea ca președinte al 
comisiei d-nul Dârloman Lucian și secretar fiind d-nul Gioacăș Valentin-Vasile. 

 
 
 
 
 

Secretar, 
Bostan Ionel 
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