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Minuta ședinței de dezbatere publică 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Bodești, județul Neamț, sediul 

Consiliului local Bodești Primăriei comunei Bodești, orele 16,30 - 17,00 data de 12.03.2018 
 
 În data de 12 martie a.c., orele 16,30 - 17, la sediul Primăriei comunei Bodești, din  comuna Bodești, sat 
Bodești, județul Neamț, a avut loc dezbaterea publică privind Proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Nomenclatorului stradal al comunei Bodești, județul Neamț. 
 Procedura de consultare publică a fost inițiată prin anunțul nr. 744 din 12.02.2008 , publicat pe pagina  de internet la 
adresa www.bodesti.ro și la sediul comunei Bodești la data de 12.02.2018, prin care se aduce la cunoştinţă publică Proiectul de 
Hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Bodești, județul Neamț. 
 La data de  8.03.2018  a fost  publicat  anunțul privind organizarea întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de 
hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Bodești, județul Neamț. Dezbaterea publică a fost convocată a se 
desfășura în data de 12 martie 2018, începând cu ora 1630, la sediul Primăriei  comunei Bodești, situat în comuna Bodești, sat 
Bodești, județul Neamț.  
 La data și ora menționată nu au fost prezenți cetățeni interesați sau reprezentanții organizațiilor societății civile și ai 
asociațiilor legal constituite, reprezentanții mass - media de prezentarea și dezbaterea publică a proiectului de hotărâre. 
 Persoanele participante au fost următoarele: 

• Barna Marinel primarul comunei Bodești- inițiatorul proiectului 
• Consilierii locali ai Consiliului local Bodești: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Bostan Ionel - secretarul comunei Bodești 

 D-nul Dârloman Lucian  - consilier local a depus o 'recomandare' în termenul legal de la postarea proiectului de hotărâre în 
sensul de a se aproba atribuirea de denumire a  unei străzi din comuna Bodești, jud. Neamț, respectiv a Drumului National DN15C, 
care strabate comuna Bodești in ”STRADA PRECISTA”. 
 Scopul proiectului este acela de a avea comuna Bodești denumiri la străzi. 
 În ceea ce privește denumirea străzilor s-a avut în vedere  atribuirea de denumiri culturale sau istorice care reprezintă 
comuna Bodești  și alte denumiri care au fost inspirate din denumiri locale sau inspirate din denumirile altor străzi ale localităților 
din țară, neavând ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale. 
 D-nul Dârloman Lucian  și-a susținut opinia sa privind recomandarea mai sus amintită. 
 Membrii consiliului local prezenți la dezbateri, au susținut, prin vot, în unanimitate, fără d-nul Dârloman Lucian, proiectul în 
forma inițiată de către primarul comunei Bodești. 
 Proiectul de hotărâre nu va suferi modificări față de cel supus dezbaterii publice. 
 Nefiind  alte discuții pe marginea proiectului de hotărâre, procedura de consultare publică se încheie, proiectul de hotărâre 
enumerate urmează a fi  trimis pentru avizare Comisiei de atribuire de denumiri a judeţului Neamț, supus dezbaterii consiliului local 
și aprobate în plenul acesteia, întrucât a primit și avizul de specialitate al comisiei nr. 2 a consiliului local.  
 Minuta dezbaterii publice se va afișa pe panoul de afișaj de la sediul Primăriei comunei Bodești și pe pagina de internet a 
instituției www.bodești.ro.  
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