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BODESTI 

                                                                                                                              
P R O I  E C T 

 Nr. 13 din 9.02.2018 
Vizat pentru legalitate, 

Secretar, 
Jr. Bostan Ionel 

 
 

HOTĂRÂREA 
privind aprobarea Notei de fundamentare în vederea elaborării  

MONOGRAFIEI COMUNEI BODEȘTI 
 

 Consiliul Local al comunei Bodești, județul Neamț, 
 Având în vedere prevederile: 

a) art.36 alin.(1), alin. (2) lit.”b”, “c” şi “d” coroborate cu cele ale alin (4) lit.”d”, ale 
alin.(5) lit.”c” şi ale alin.(6) lit.”a” punctele 9 şi 13 din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

b)  art. 41-42, art. 44(1) şi (4) şi art.45 din Legea nr.273/2006, privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
Luând act de : 

a) expunerea de motive a primarului comunei Bodești, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrat sub nr. 715 din 9.02.2018; 

b) raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul 
Primăriei Bodești, înregistrat sub 716 din 9.02.2018; 

c)  Comisiei de specialitate nr. 3 a Consiliului Local; 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din 
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 Art. 1. Se aprobă  Notei de fundamentare în vederea elaborării  MONOGRAFIEI 
COMUNEI BODEȘTI, anexă la prezenta hotărâre.  
 Art. 2. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților și 
persoanelor interesate și va întreprinde demersurile necesare promovării, prin 
intermediul Consiliului Județean Neamț. 
______________________________________________________________________ 

 
Inițiator, 
Primar, 

Ec. Marinel Barna 
 
 
 



Anexa la hotărârea consiliului local nr. ____ din ____ 2018 
 
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODEȘTI 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

privind elaborarea Monografiei comunei Bodești, județul Neamt 
 

 NECESITATEA  ȘI OPORTUNITATEA INVESTIȚIEI  
 În general alcătuirea unei monografii presupune multă documentare şi muncă, 
de obicei o asemenea lucrare fiind alcătuită de un colectiv de autori. 
  Necesitatea unei monografii nu poate fi pusă la îndoilală, mai ales acum când 
încercăm să ne descoperim pe noi înşine precum şi vechile tradiții şi obiceiuri. 
 Despre Bodești au mai scris şi alții, dar încercări de alcătuire a unei monografii 
complete a comunei Bodești  nu a fost scrisă. 
 Oportunitatea unui asemenea studiu monografic vine din necesitatea de a 
scoate la lumină informaţii şi aspecte pe care lucrările de sinteză nu le pot cuprinde. 
 Studiile monografice, în general, pot contribui la construirea unei imagini mai 
obiective şi mai corecte a realităţilor locale. 
 De ce este necesar studiul monografic al unor localităţi? De ce este utilă scrierea 
şi editarea monografiei comunie Bodești, oricât de mică şi neînsemnată ar fi aceasta? 
Din multiple puncte de vedere. Monografia unei localităţi este necesară pentru 
cunoaşterea istoriei, geografiei, economiei, agriculturii, meşteşugurilor, folclorului, 
pentru cunoaşterea oamenilor şi a faptelor acestora.  
 Având în vedere că cercetarea monografică şi scrierea unei monografii poate fi 
făcută de profesori (de limba română, de geografie, de istorie, de oricare altă 
disciplină), de economişti, de jurişti, de învăţători sau de oricare alt autor pasionat de 
cunoaşterea localităţii sale, considerăm că o anumită introducere în studiul 
monografic, în tehnicile de cercetare sociologică şi economică este benefică.  
 
  MONOGRAFIA COMUNEI TREBUIE SĂ CUPRINDA: 
   
 Nota editorului 
 Prefaţă  
 CAPITOLUL I 
  Date generale 
 I.1.    Aşezarea  geografică a comunei 
Căi de acces, vecini 
Relief, hidrografie 
Clima, flora şi fauna 
Componenţa comunei 
 CAPITOLUL II 
  
Toponimie 



Istoricul aşezărilor de la primele manifestări umane până la începutul evului mediu 
(secolul XI) 
Închegarea satelor şi dezvoltarea lor în evul mediu (secolele XII -XVIII) – atestare 
documentară a satelor Bodeştii Precista, Bodeştii de Sus, Oşlobeni, Dumbrăvele, Corni 
şi Bordea – pentru perioada în care a făcut parte din comuna Bodeşti 
Înfinţarea comunei; Istoricul administrativ al comunei 
Satele componente ale comunei Bodeşti, în epoca modernă (sec. XIX – începutul sec.  
XX – 1918) – evoluţia istorică 
Populaţia, Ocupaţii de bază, Obiceiuri  
  CAPITOLUL III 
Evoluţia comunei, a proprietăţii şi relaţiilor cu proprietarii în epoca contemporană 
 Economia  (Industria, agricultura) 
 Instituţii (primăria, biserica, învăţământ, sănătate etc.)  
 CAPITOLUL IV 
 Evenimente în viaţa comunei: 
Evenimente în sec. al XVIII-lea 
Evenimente în sec. al XIX-lea 
Evenimente în sec. al XX-lea 
 CAPITOLUL V 
 Populaţia: Tipuri de oameni: Etnie, confesiune religioasă 
Statistica populaţiei între anii 1774 – 1865 
Statistica populaţiei între anii 1866 - 1918 
Evoluţia populaţiei în perioada interbelică până în 1950 
Evoluţia teritoriului administrativ şi a populaţiei comunei între 1951 - 2011 
Familiile satului  
Habitatul (satul, străzile, casa, gospodăria, anexe, altele) 
  CAPITOLUL VI 
 Instituţiile comunei 
Primăria   
Invăţământut 
Bisericile  
Cămine culturale 
Sănătatea; Dispensare medicale, Farmacii 
Poşta, Telecomunicaţii 
 CAPITOLUL VII 
 Economia comunei:  
 Industria 
Electrificarea comunei 
Căi de comunicaţie, Transporturi  
 Agricultura 
Calitatea pământului 
Repartizarea proprietăţii – Reformele agrare 
Înfiinţarea C .A. P. -urilor...... 
 CAPITOLUL VIII 
 Alte ocupaţii: 



 VIII.1. Cojocăria 
 VIII.2. Croitoria 
 VIII.3. Morărit 
 VIII.4. Albinărit 
 VIII.5. Prelucrarea lânei, cânepii, ţesut etc. 
 CAPITOLUL IX 
 Satele comunei şi  spiritualitatea lor 
 IX.1. 
  Etnografia (port, tradiţii şi obiceiuri, interioare de case, etc.)  
  IX.2. Cultura (folclor literar, muzical, coregrafic)  
 IX.3. Personalităţi 
 IX.4. Monumente istorice,  
 IX.5. Monumente de for public (obeliscuri şi troiţe comemorative) 
 IX.6. Sport - Turism    
 IX.7. Obiceiuri legate de naştere 
 IX.8. Nunta şi obiceiurile ei  
 IX.9. Moartea şi obiceiurile legate de ea 
 IX.10. Datini şi obiceiuri în timpul anului  
 Indice de nume şi localităţi  
 Rezumate (engleză, franceză) 
 Post scriptum 
 Bibliografie  
 ANEXE 
 Documente 
 Hărţi  
 Album foto 
 
Alcătuirea  planului de lucru  
 
 Primul lucru pe care trebuie să-l lămurim e să cunoaştem fie cât de simplu, ce 
se ştie despre comună. Aceste informaţii le găsim de obicei în dicţionarele geografice 
care ne ajută să determinăm localizarea topografică şi date de componenţă, de 
statistică, etc. Apoi ne orientăm pe hărţi, atlase, pentru a vedea coordonate 
geografice, vecinătăţi. 
 Având acest mănunchi de date, trebuie procedat la Informaţia de bibliotecă 
 Căutăm să studiem monografii  vechi despre biserici, mănăstiri, şcoli, în care, 
presupunem că vom găsi date  referitoare la comuna noastră. Trecem la verificarea 
lor metodică şi ne extragem materialul care ne interesează. 
 De cele mai multe ori cercetând paginile acestor lucrări, găsim trimiteri şi la alte 
colecţii de documente şi vom proceda în continuare şi la cercetarea acestora. 
 Informaţia de arhivă  
 Continuăm cercetarea consultând o seamă de fonduri arhivistice de la Arhivele 
Statului (Filialele judeţelor: Neamţ, Roman, Bacău, Iaşi, Bucureşti), Academia 
Română, etc.  



 Pătrunzând în materialele păstrate de arhive, ne vom da seama că informaţiile 
pe care le-am găsit sunt sumare faţă de ceea ce ne reflectă inventarele puse la 
dispoziţie de către aceste instituţii. 
 Informaţia de teren 
 Arhiviştii ne informează că mai pot fi găsite o serie de documente la anumiţi 
cetăţeni din comună sau. unele instituţii de pe raza comunei. În această situaţie se 
impune să facem şi muncă de teren.  
 Consultăm arhivele  de la primărie,  şcoli, dispensare, biserici, mănăstire, arhiva 
fostei CAP, etc. care ne vor oferi material informativ fie mai vechi dar în special 
realizările de după al doilea război mondial până în prezent. 
 Cercetarea continuă cu privire la componenţa aşezării, oameni şi familii, 
toponimie şi onomastică, credinţe şi obiceiuri, tradiţii şi folclor. 
 După toate acestea se  poate trece la stabilirea planului final – Structura 
Monografiei.  
 Acest plan cuprinde numai capitolele principale. Materialul 
documentar cules ne va arăta câte subdiviziuni şi paragrafe vor mai putea 
figura în plan. Astfel materialul cules îl vom clasa în raport cu planul. 
 
 Trecând la redactare, vom găsi – sperăm – satisfacţia unei importante 
realizări pentru cetăţenii comunei Bodeşti (şi nu numai), din prezent dar 
mai ales pentru urmaşii noştri. Păstrând valorile trecutului ne facem datoria 
de onoare faţă de strămoşii noştri cărora  le păstrăm memoria şi le aducem 
un omagiu dar şi faţă de cei ce vin după noi. 
 
ESTIMAREA INVESTIȚEI 
 Considerăm că pentru această lucrare este necesar un timp de aproximativ 2 
ani. 
 Din punct de vedere economic în urma studiului de piață pentru elaborarea unei 
astfel de lucră este necesar un buget de 20.000 -30.000 lei.   
   
 Monografia comunei trebuie să rămână o mărturie a timpului care 
trece – să fie un legământ între trecut, prezent şi viitor. 
 
 

 Primar, 
 Barna Marinel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
COMUNA BODESTI 
PRIMAR, 
 
Nr. 715 din 9.02.2018 

 
 
 
 

Expunerea de motive 
 la proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare în 

vederea elaborării MONOGRAFIEI COMUNEI BODEȘTI 
 
 

Primarul comunei Bodești, 
 In temeiul prevederilor art. 45 alin 6 din Legea nr. 215/2001, republicata ,cu 
modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală, imi exprim 
iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre cu următorul obiect - aprobarea 
Notei de fundamentare în vederea elaborării  MONOGRAFIEI COMUNEI BODEȘTI 
 Prin  elaborarea obiectivului propus se urmărește cunoaşterea istoriei, 
geografiei, economiei, agriculturii, meşteşugurilor, folclorului, pentru cunoaşterea 
oamenilor şi a faptelor acestora.   
 Din aceste considerente, am iniţiat proiectul de hotărâre  privind aprobarea 
Notei de fundamentare în vederea elaborării  MONOGRAFIEI COMUNEI 
BODEȘTI 
 Faţă de cele expuse mai sus, supun spre aprobare Consiliului local prezentul 
proiect de hotărâre.  
 
 
 
 

Primar, 
Barna Marinel 

 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 

JUDEȚUL NEAMȚ 
PRIMĂRIA COMUNEI BODEȘTI 

 NR. 716 din 9.02.2018 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare în 

vederea elaborării  MONOGRAFIEI COMUNEI BODEȘTI 
 
 
 
 

 Văzând Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată care 
stabileşte în sarcina autorităţilor administraţiei publice locale competenţe legale 
privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a localităţilor, realizarea lucrărilor şi 
luarea măsurilor necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în 
procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului, a gospodăririi apelor, 
a serviciilor furnizate cetăţenilor. 
  În conformitate cu prevederile art.36 alin.(4) lit. ”d” din Legea nr.215/2001, în 
exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul local aprobă, la propunerea primarului, 
documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în 
condiţiile legii. Art.45 alin (1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, 
prevede că “Obiectivele de investiţii şi celelalte cheltuieli asimilate investiţiilor se 
cuprind în programele de investiţii anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, 
documentaţiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind 
necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investiţiilor, au fost 
elaborate şi aprobate potrivit dispoziţiilor legale. ”. 
 Proiectul de hotărâre privind aprobarea Notei de fundamentare în vederea 
elaborării  MONOGRAFIEI COMUNEI BODEȘTI  îndeplinește condițiile de a fi adoptat.  

 
 
 
 

Secretar, 
 Bostan Ionel  


	HOTĂRÂREA

