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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
PRIMAR, 

 
 Nr. 7845 din 22.12.2017 

C O N V O C A R E 
 
  În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, Primarul 
comunei Bodești a emis Dispoziția cu nr.  224 din 22.12.2017 prin care  în ziua de 27.12.2017 orele 1200 

(miercuri) sunteţi convocaţi să participaţi la şedinţa  ordinară  a Consiliului local care va avea loc la 
sediul Consiliului local Bodeşti cu următorul proiect al ordinei de zi: 

1. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 28/2016 privind 
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate;- inițiator primar Barna 
Marinel; - aviz comisia 2; 
2. Proiect de hotărâre  privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Bodești începând cu anul 2018;- inițiator primar Barna 
Marinel; - aviz comisia 1, 2 si 3; 

3. Proiect de hotărâre  privind  stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanţi 
pentru vehiculele aflate în dotarea proprie a Unităţii Administrativ - Teritoriale, Comuna Bodești; - 
inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 si 3; 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu 
handicap;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 si 3; 

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Bodești, judeţul Neamţ pentru 
anul 2018 - 2019;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 si 3; 

6. Proiect de hotărâre  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, 
pentru anul 2018;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 si 3; 

7. Proiect de hotărâre  privind  alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : ianuarie, februarie 
și martie ale anului 2018;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 si 3; 

8. Diverse. 
________________________________________________________________________ 
 Vă rog a aviza sau ne aviza proiectele de hotărâre care sunt înscrise la ordinea de zi, în ședințele 
comisiilor de specialitate din care faceți parte conform anexei la Hotărârea Consiliului local  Bodești nr. 
28 din 24.06.2016, cu modificările și completările ulterioare, care vor fi organizate prin grija 
președinților de comisii pană la ora ședinței precizată mai sus.  
 Proiectul de hotărâre cu întreaga documentație, sunt puse la dispoziție la sediul Primăriei 
comunei Bodești, publicate pe site-ul Primăriei comunei Bodești și transmise în format electronic la 
adresele de e-mail pentru d-nii consilieri care au prezentat adrese de e-mail conform prevederilor art. 
39  din regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului local  AL COMUNEI BODEȘTI  
Art.39.(1) Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului. 
(2) Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul 
membrilor consiliului. 
(3) Convocarea consiliului local se poate face în scris, în format electronic (e-mail sau sms) sau telefonic, prin 
intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţelor ordinare sau 
cu cel puţin 3 zile înaintea şedinţelor extraordinare. 
  Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise în 
ordinea de zi prin adresa de e-mail a fiecărui consilier pusă la dispoziției de catre Primarul comunei Bodești, 
sau se vor ridica de la sediul institutiei de catre consilierii care doresc. 
 
 

Primar, 
Ec. Barna Marinel 
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CONSILIERI: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  BUDIŞ CONSTANTIN___________________________ 
 

2.  BURDULOI EUGEN___________________________ 
 

3.  BUSUIOC ELENA ___________________________ 
 

4.  CRÎŞMARIU IOAN___________________________ 
 

5.  DÂRLOMAN LUCIAN___________________________ 
 

6.  GIOCĂȘ VALENTIN-VASILE___________________________ 
 

7.  HANGANU VASILE___________________________ 
 

8.  ILISEI MANUELA___________________________ 
 

9.  LAZĂR GHEORGHE___________________________ 
 

10.  MACOVEI IOAN___________________________ 
 

11.  NECHIFOR CONSTANTIN___________________________ 
 

12.  PĂVĂLOAIA MIHAI___________________________ 
 

13.  TOMESCU GHEORGHE___________________________ 
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