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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Bodești, județul Neamț 

 
 Consiliul Local al comunei Bodești, 
 În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 Având în vedere prevederile: 
• art. 7 alin. (2) din Codul civil; 
• prevederile art.36 ,alin.(5) ,litera,,d” din Legea nr.215/2001, republicata, cu 
modificările și completările ulterioare, privind administrația publică locală; 
•  H.G. nr. 777/2016 privind structura, organizarea și funcționarea Registrului 
electronic național al nomenclaturilor stradale, 
• Ordinului nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de 
lucru specifice Registrului electronic național al nomenclaturilor stradale, 
• art.5, alin.(1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
• art. 453 litera g) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare, 
• art.2 lit.d) din Ordonanța Guvernului nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea 
de denumiri, aprobată prin Legea nr.48/2003, cu modificările și completările ulterioare, 
• Legii nr. 24/2000 *** republicată, privind normele de tehnică legislativă pentru 
• elaborarea actelor normative, cu modificările ulterioare, 
• Hotărârea consiliului local nr. 41 din 21.12.2006 privind însușirea inventarului 
• bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Bodești, județul Neamț, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Luând act de: 
• Expunerea de motive a primarului comunei Bodești, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrat sub nr.740/12.01.2018; 
• raportul de specialitate elaborat de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 
741/12.02.2018; 
• raportul Comisiilor de specialitate  a Consiliului Local; 
 Fiind îndeplinite condițiile de publicitate prevăzute de art.7 din Legea nr.52/2003 
privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările 
ulterioare, conform anunțului de afișare publică nr. 744 din 12.02.2018, anunțului privind 
organizarea întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Bodești, județul Neamț cu nr. 1254 din 
8.03.2018 
  În temeiul art.45 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 Legea 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:  



 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art. 1.  Se aprobă atribuirea de denumiri a străzilor in cele 4 sate ale din UAT 
Bodești, respectiv nomenclatura stradală pentru imobilele situate în  Comuna Bodești, 
județul Neamț, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Primarul comunei Bodești, județul neamț, prin compartimentele de 
specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  
 Art. 3. - Secretarul comunei Bodești comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi 
persoanelor interesate. 
  
Nr. 17 din 29.03.2018 
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, 
Lazăr Gheorghe 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
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