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Proiect nr. 15 din 12.02.2018 

 
Avizat, 

secretar, 
Bostan Ionel 

 
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. 
  

Inițiator, 
 Primar, 

 Barna Marinel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 
COMUNEI BODESTI 

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

Nr. 740 din 12.02.2018 
                                           

Expunere de motive 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei 

Bodești, județul Neamț 
 
 În baza prevederilor O.G. nr.28/2008, ale Legii nr.7/1996 R, H.G. nr. 777/2016, 
Ordinul nr. 448/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedurile de lucru 
specifice Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale, nomenclatorul stradal 
al localității a fost întocmit, conform proiectului de hotărâre anexat . 
 Prin Dispoziția nr. 93 din 1.09.2016 s-a constituit comisia în vederea întocmirii  
Nomenclatorului stradal al comuna Bodești. Prin dispoziția primarului nr. 91 din 
31.05.2017  au fost desemnate persoanele  pentru a avea  acces  la modul de gestiune 
al regisrului  național  de nomenclatură stradală (RENNS) 
 În vederea specializării relaţiilor de colaborare dintre unitatea administrativ-
teritorială și A.N.C.P.I., O.C.P.I. Neamț, persoanele nominalizate vor colabora direct cu 
instituțiile menționate, în vederea utilizării eficiente a sistemului RENNS,  
 Având în vedere: 
• 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  Bodești nr. 41 din 21.12.2006 privind însușirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniului public al comunei Bodești, județul 
Neamț, cu modificările și completările ulterioare; 
 Văzând prevederile Legii nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare,s-a elaborat proiectul de hotărâre alăturat pe care îl supun analizei și aprobării 
Consiliului local Bodești. 

 
PRIMAR 

Barna Marinel 
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Anexă 
 la expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului 

stradal al comunei Bodești, județul Neamț 
 
 

REFERAT 
 justificativ privind alegerea denumirilor de străzi în comuna Bodești 

 
 

 STRADA ȘTEFAN CEL MARE 

 Denumirea străzii a fost aleasă după Ștefan cel Mare care  a fost domnul 
Moldovei între anii 1457 și 1504, domnind timp de 47 de ani, cea mai lungă domnie din 
epoca medievală din Țările Române. Ștefan cel Mare este considerat o personalitate 
marcantă a istoriei României, înzestrată cu mari calități de om de stat, diplomat și 
conducător militar. Aceste calități i-au permis să treacă cu bine peste momentele de criză 
majoră, generate fie de intervențiile militare ale statelor vecine fie de încercări, din 
interior sau sprijinite din exteriorul țării, de îndepărtare a sa de la domnie. În timpul 
domniei sale Moldova atinge apogeul dezvoltării sale statale, cunoscând o perioadă 
îndelungată de stabilitate internă, prosperitate economică și liniște socială. 

  

 STRADA PRECISTA 

 Denumirea străzii a fost aleasă deoarece la sfârșitul secolului al XIX-lea, comuna 
purta denumirea de Bodeștii Precistei, făcea parte din plasa Piatra-Muntele a județului 
Neamț și era formată din satele Bodeștii Precistei, Oșlobeni, Corni, Strâmbi, Bordea și 
Dumbrăvile, având în total 2810 locuitori. În comună existau șapte mori de apă, două 
pive pentru sumane și patru biserici. Anuarul Socec din 1925 o consemnează în plasa 
Piatra a aceluiași județ, având 3844 de locuitori în satele Bodeștii de Jos, Bodeștii de Sus, 
Bordea, Cornii-Strâmbi, Dumbravele și Oșlobeni. 

 În 1950, comuna a fost transferată raionului Piatra Neamț din regiunea Bacău, iar 
în 1964 a primit numele de Bodești. În 1968, a revenit la județul Neamț, reînființat. Tot 
atunci a fost desființat satul Dumbravele (comasat cu Oșlobeni), iar satul Bodeștii de Sus 
a primit denumirea de Bodești. Decretul 799 din 1964 a fost o măsură prin care s-au 
schimbat denumirile a numeroase comune şi sate din România, deoarece acestea erau 
considerate nepotrivite noilor realităţi socio-economice din România comunistă. Cu toate 
că numele originale au continuate să fie utilizate de localnici, majoritatea covârşitoare a 
denumirilor atribuite atunci s-au păstrat şi până în prezent ca nume oficiale. 

 

 PIAȚA HORA DE LA FRUMUȘICA 

 Denumirea a fost aleasă după Opera cucuteniană Hora de la Frumuşica care fost 
descoperită în 1942 pe "Cetăţuia" din satul Bodeştii de Jos, comuna Bodești, jud. Neamţ.  
 Hora de la Frumuşica este, pe drept cuvânt, efigia Muzeului din Piatra-Neamţ şi 
una din capodoperele culturii Cucuteni. De fapt este un suport antropomorf compus 
din şase statuete feminine, văzute din spate, înlănţuite parcă într-o horă. Meşterul 
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cucutenian nu a modelat decât şoldurile care exprimă clar, însă, feminitatea personajelor. 
Artistul din mileniul al IV-lea î.Hr. a renunţat la modelarea capului, braţelor şi picioarelor, 
dar decupări ovale, pe două registre, conferă ritm ansamblului, dând impresia de rotire. 
Modelatorul a demonstrat un pătrunzător spirit de observaţie, rezultatul fiind o sinteză 
genială. Femeile reprezentate par preocupate de dansul lor ce trebuie să aducă soare, 
apă, belşug şi grâne. Impresia de ceremonie sacră, legată de reînvierea naturii, este 
accentuată de decorul în elipse pictate cu alb, pe fondul roşu al grupului. O întrebare 
preocupă de câtva timp pe arheologi: există de-a lungul mileniilor o transmitere a unor 
străvechi datini? Oricum, Constantin Matasă, cel care a descoperit această piesă, a fost 
inspirat când a numit-o "Hora de la Frumuşica". 

 

  STRADA BRADIȚEL 

 Denumirea străzii a fost aleasă deoarece  facilitează accesul la Mănăstirea Brădițel.  
 O mănăstire importantă a creştinilor ortodocşi pe stil vechi din România este cea de 
la Brădiţel, comuna Grumăzeşti (dar la care se ajunge mai lesne prin comuna Bodeşti). 
Istoria ei porneşte de la schimbarea calendarului, din 1924, când tânăra măicuţă 
 Macaria Samoilă (născută la 26 martie 1900, în comuna Hangu, judeţul Neamţ), tunsă în 
monahism, în Mânăstirea Văratec, a plecat împreună cu monahia Magdalena Gliga și  
dupa mai multe timp, în primăvara anului 1944, în timpul celui de-al doilea război 
mondial, s-au refugiat la Dealu Mare, iar toamna s-au întors în comuna Bodeşti – locul 
natal al maicii Magdalena, la familia Ioan Ursache, unde au locuit trei ani. Cu nădejdea în 
ajutorul lui Dumnezeu şi al Maicii Domnului şi cu blagoslovenia IPS Mitropolit Glicherie, 
întregul sobor al Mânăstirii Brădiţel, sub conducerea maicii stareţe Macaria, în primăvara 
anului 1948 pun temelie de biserică. Cu o aprobare parţială zidesc pereţii din lemn, dar 
când ajung la acoperiş, li se interzice continuarea lucrării; maicile sunt nevoite să facă un 
acoperiş din draniţă ca pentru o casă, fără turnuri cu sfinte cruci, aşa încât construcţia 
avea aspectul unei locuinţe mai spaţioase. În anul 1956, sub talpa de lemn carbonizată, 
s-a turnat temelie din beton şi în anul 1958, lăsându-se pereţii din lemn s-au ridicat 
pereţi din chirpici nears, făcuţi de maici din pământ şi paie, înlocuind şi acoperişul cu 
tablă; s-au mai făcut şi unele modificări dând mai clar formă sfântului altar şi stranelor. 
Cimentuită frumos pe dinafară, biserica capătă aspect atrăgător, cele aproape 100 de 
maici bucurându-se de ea mai multă vreme. Dar trecerea timpului presupunea şi 
schimbări în plan material, căci terenul fiind umezicios, pereţii cei din chirpici ai Bisericii, 
căpătaseră igrasie, pierzându-şi din ce în ce mai mult rezistenţa, prin crăpături dese; 
chiar şi după mici reparaţii interioare se simţea curent şi răceală, mai ales iarna. Întregul 
sobor, sub îndrumarea prea cuviosului părinte Nifon şi a prea cuvioasei maicii stareţe 
Macaria, încep pregătirile pentru o nouă reparaţie, având ca ideal construirea unei 
biserici cu temelie de piatră şi zid de cărămidă care a durat aproximativ 30 de ani. 

 

 STRADA CONSTANTIN RACOVIȚĂ 

 Strada facilitează accesul la BISERICA SF. VOIEVOZI din satul Bodeştii de Jos 
 Denumire aleasă după Constantin Racoviță  care a fost domn în Moldova: 31 
august 1749 - 3 iulie 1753 și c. 29 februarie 1756 - 14 martie 1757 și în Țara 
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Românească: iulie 1753 - c. 28 februarie1756 și 9 martie 1763 - 28 ianuarie/8 
februarie 1764. 
 Constantin Racoviță a fost fiul lui Mihai Racoviță, iar tronul l-a câștigat cu ajutorul 
grecilor, care i-au fost și tovarăși de domnie, întocmai ca și tatălui său.  
           Satul Bodeşti a fost proprietatea familiei Racoviţă, din care se trăgeau domnii 
Mihail şi Constantin  Racoviţă. 
 Familia Racoviţă descinde din familia Cehan şi are ramificaţii atât în Moldova cât şi 
în Muntenia. Din această familie s-au ridicat trei domnitori care au stat în scaun  în 
aceste două ţări. 
 Străbunul Racoviţeştilor a fost Racoviţă (nume de botez) Cehan. El semna 
întotdeauna „Racoviţă Cehan”. Acesta a avut doi fii: Nicolae şi Ion care îşi ziceau şi 
semnau Niculae Racoviţă şi Ion Racoviţă. Toţi urmaşii, după aceştia au păstrat numele de 
Racoviţă (numele de botez al tatălui), singur, numai Constantin vv fiul lui Mihai vv 
adaugă şi pe cel de Cehan.  
 Când Constantin Racoviţă a ajuns domn în Moldova (1749 – 1753, prima domnie şi 
1756 – 1757, a doua domnie) a dăruit moşia Bodeşti cu tot cu sat,  Mănăstirii Precista 
din Roman pre care el a ctitorit-o  împreună cu cu Episcopul de Roman Ioanikie 
(construită iniţial de Doamna Ruxandra Lăpuşneanu şi fiul ei Bogdan al V-lea, în 1569, pe 
locul altui schit mai vechi dar, ruinată de vremuri, ctitoria Lăpuşnenilor a fost refăcută din 
temelii în 1753 de către episcopul Ioanichie cu sprijinul voievodului Constantin Racoviţă). 
          Măria sa a înzestrat Biserica Precista din Roman, Biserica de la Bodeşti şi Biserica 
Profetului Samuil din Focşani,  „ cu toate cele trebuiuncioase; adecă: cu odăjdii, vase, 
ţigani, etc. şi prin hrisovul din 7265 (1757), ianuarie, 20, hotărăşte ca biserica 
Proorocului Samuil din Focşani cât şi biserica de piatră de la Bodeşti, să fie metocuri 
(sucursale) ale mănăstirii Precista din Roman”. 
 Biserica din Bodeştii de Jos este după  Melchisedec Ştefănescu,  Episcopul 
Romanului care o datează la anul 1650,  după două pietre de mormânt: una din 1640 şi 
alta din 1651 dar şi după caracteristicile arhitectonice, specifice  veacului al XVII-lea . 
 Epitaful de pe piatra funerară este scris în limba slavonă,cu traducerea: 
 „Această petră o făcu şi înfrumuseţâ Pan Toader şi fratele său Zosim părintelui seu 
Panului Pătru Racoviţă Marelui Logofăt şi Kneghinei lui Ileana. Şi a reposat în luna April 
25, în dzilile lui Vasile Voevoda, anul 7159 (1651)”. 
    
 
 STRADA FRUMUȘICA 
 
  Drumul cu această denumire facilitează accesul în zona Frumușica sau dealul 
Cetățuia din comuna Bodești, jud. Neamţ, unde a fost  descoperită în 1942 de către  
Constantin Matasă  Hora de la Frumușica una din capodoperele culturii Cucuteni.  
 
 
 STRADA SFÂNTUL IOAN TEOLOGUL 
  
 Strada propusă cu această denumire duce la monumentul istoric – Biserica de lemn 
din satul Corni „Sf. Ioan Bogoslov“. 
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 După tradiţia Bisericii ortodoxe, fiecare biserică, în momentul când se târnoseşte 
(sfinţeşte),   primeşte de la arhiereu un nume ce reprezintă un eveniment în istoria 
sfântă, cum ar fi: Naşterea Maicii Domnului, Intrarea în biserică a Maicii Domnului, 
Înălţarea etc. sau numele unor sfinţi:  Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, Sf. Gheorghe, Sf. 
Nicolae, Sf. Ioan Teologul, Sf. Voievozi Mihail şi Gavril, etc. 
 Numele sau hramul este de fapt actul de botez al noului locaş de cult. Prin 
târnosire hramul devine îngerul păzitor al bisericii, devine patronul său spiritual. 
 Hramul are o întreită semnificaţie în viaţa bisericii: religioasă, morală, patriotică. 
 Din semnificaţia religioasă rezultă că hramul -  patronul, ca păzitor al bisericii, este 
primul care se îngrijeşte de soarta ei. El se roagă lui Dumnezeu neîncetat pentru trăinicia 
ei în timp şi a enoriaşilor.   
 Semnificaţia morală rezultă din cea religioasă. Hramul alungă egoismul şi forţele 
negative din om şi din colectivitate, cultivă iertarea, pacea, armonie şi între oameni 
bunăvoire. 
 În ceea ce priveşte semnificaţia patriotică a hramului bisericii, se cunoaşte că în 
istoria bimilenară a poporului nostru a avut un rol excepţional. Unitatea de credinţă a fost 
păstrată de românii de pe ambele versante ale Carpaţilor, între altele şi prin hramul 
bisericiilor, la care veneau în număr tot mai mare. Hramul nu numai că le-a păstrat 
credinţa şi solidaritatea moral – religioasă dar le-a trezit şi conştiinţa românească, 
naţională, pe care o vor cultiva generaţie după generaţie, până la realizarea idealului 
naţional de la 1 Decembrie 1918.  
 Procesul acesta a fost anevoios dar sigur. El a început în biserică, a crescut, s-a 
dezvoltat şi s-a desăvârşit prin biserici şi mănăstiri.  Credincioşii strânşi la hram şi-au dat 
seama că deşi sunt din  provincii diferite, vorbesc aceeaşi limbă, au aceleaşi obiceiuri, 
tradiţii şi datini moştenite de la strămoşi, au aceleaşi aspiraţii şi idealuri, trebuie să lupte 
să fie şi pe plan politic într-o singură patrie.  
 Aşa s-a născut pe altarul modestelor lăcaşuri de închinare, idealul unităţii noastre 
naţionale care, la început a fost o floare mică şi frumoasă – la fel ca grăuntele de muştar 
– dar a devenit un copac mare şi înfloritor iar astăzi un neam întreg se bucură de roadele 
lui binecuvântate. 
  Sf. Ioan Teologul – cuvântătorul de Dumnezeu - era din Betsaida Galileii 
născut din părinţii Zevedei şi Salomeea. Din pescar a devenit mai întâi, ucenic al 
Sfântului Ioan Botezatorul,  apoi a fost  unul din cei doisprezece Apostoli alesi de Iisus. 
Era cel mai tânăr din ceata Sfinţilor Apostoli şi tradiţia Bisericii arată ca el a trăit până 
aproape de sfârşitul veacului apostolic adică până în jurul anului o sută. 
  La alegerea ca apostol, a fost numit de Domnul Iisus, „fiu al tunetului” pentru că 
avea să se audă cuvântul lui, ca tunetul, în toată lumea întocmai ca Sfântul Ioan Gură de 
Aur şi Grigore Teologul, Vasile cel Mare şi alţii. 
 Când Domnul a vrut să învie pe fiica lui Iair, a luat cu el pe Petru, pe Iacob şi pe 
Ioan (Teologul); când în Tabor a vrut să-şi arate slava SA dumnezeiască a luat pe Petru, 
pe Iacob şi pe Ioan (Teologul); şi când se ruga în Grădina Ghetsimani, nu era fără de 
Ioan. Pretutindeni Ioan era nedespărţit de Domnul. 
 Este ucenicul căruia Domnul, când era răstignit pe Cruce, i-a încredinţat pe 
Preacurata Sa Maica, Fecioara Maria 
 Dupa moartea Maicii Domnului, Sfantul Apostol Ioan a mers la Efes, în Asia, 
propovaduind credinta lui Iisus dar din porunca împăratului  Domiţian (81-96), Ioan a 
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fost surghiunit în insula Patmos şi  acolo a vieţuit  multa vreme. Acolo a scris  Evanghelia 
sa, cele trei Epistole şi cartea Apocalipsei. După  moartea lui Domiţian  a venit pe tron 
împăratul  Nerva (96-98) şi Sfântul Ioan s-a întors la Efes  aşezând episcopi şi preoţi, i-a 
învăţat să păzească şi să propovăduiască toate câte le-au auzit de la el şi să aducă pe 
oameni  pe calea mântuirii, să-i aducă la Dumnezeu. 
  Sf. Ioan  a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu primind numele de Ioan Teologul. 
Pentru nenumăratele sale învăţături şi minuni a fost ales patron, ocrotitor al  multor 
biserici.  În judeţul Neamţ  sunt biserici – monumente istorice - al căror protector este 
Sf. Ioan Teologul: Biserica de lemn care face parte din Ansamblul Mănăstirii Sihăstria, 
Biserica de lemn de la Piatra Şoimului şi satului Corni. 
  Enoriaşii care au trăit şi trăiesc în  satul Corni din ultimele două secole, s-au născut, 
s - au  botezat, s - au cununat  în biserica Sfântului Ioan Teologul  şi nenumăraţi 
părinţi, fraţi şi surori, buni şi străbuni îşi dorm somnul de veci în jurul bătrânei dar 
frumoasei bisericuţe. De aceea, în conştiinţa lor, Ioan Teologul este perceput  - şi bine 
perceput – ca părintele lor spiritual. Îl respectă şi îl iubesc cu atât mai mult cu cât el 
însuşi este „Apostolul iubirii”- este apostolul care şi-a rezemat capul pe pieptul 
Mântuitorului Iisus Hristos atunci când Iisus le - a spus apostolilor la Cina cea de taină:  
„unul dintre voi mă va vinde”. 
 La biserica din satul Corni Sf. Ioan Teologul este prăznuit de două ori pe an: pe 8 
mai  şi pe 26 septembrie. 
 Această biserică datează din anul 1730 – 1734,  este înscrisă în Lista Monumentelor 
Istorice din România la judeţul Neamţ cu nr. 274 şi codul de identificare:  NT-II-m-B-
10610. Este un monument important, construit din lemn, se înscrie în stilul moldovenesc 
al bisericilor  din lemn,  specific secolului al XVIII-lea. 
 Turişti din ţară şi străinătate sunt interesaţi să viziteze astfel de monumente şi 
numele străzii   „IOAN TEOLOGUL ” ar conduce mai uşor spre acesta. 
  
 
 STRADA CETATEA NEAMȚULUI 
 
 Pe drumul național DN 15 C este facilitat accesul dinspre Piatra Neamț, prin 
comuna Bodești, sat Oșlobeni spre Cetatea Neamțului. 
 Cetatea Neamț (cunoscută impropriu sub titulatura Cetatea Neamțului) este o 
cetate medievală din Moldova, aflată la marginea de nord-vest a orașului Târgu 
Neamț (în nord-estul României). Ea se află localizată pe stânca Timuș de pe Culmii 
Pleșului (numită și Dealul Cetății), la o altitudine de 480 m și la o înălțime de 80 m față 
de nivelul apei Neamțului. De aici, străjuia valea Moldovei și a Siretului, ca și drumul care 
trecea peste munte în Transilvania. 
 Cetatea Neamț făcea parte din sistemul de fortificații construit în Moldova la 
sfârșitul secolului al XIV-lea, în momentul apariției pericolului otoman. Sistemul de 
fortificații medievale cuprindea așezări fortificate (curți domnești, mănăstiri cu ziduri 
înalte, precum și cetăți de importanță strategică) în scop de apărare, întărite cu ziduri de 
piatră, valuri de pământ sau având șanțuri adânci. 
 Cetatea a fost construită la sfârșitul secolului al XIV-lea de Petru I, a fost fortificată 
în secolul al XV-lea de Ștefan cel Mare și distrusă în secolul al XVIII-lea (1718) din 
ordinul domnitorului Mihai Racoviță. 
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 Cetatea Neamț a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Neamț din 
anul 2015.  
 
 
 STRADA ION CREANGĂ 

 
 Ținând cont de faptul ca numele scriitorului Ion Creanga este strâns legat de locul 
nașterii acestuia, respectiv ,,Humulesti, jud. Neamtului”, apreciem ca ar fi un semn de 
recunostinta acela de a da denumirea uni străzi din comuna Bodești ,,Ion Creanga”. 
 Ion Creangă (n. 1 martie 1837, Humulești; d. 31 decembrie 1889, Iași) a fost 
un scriitor român. Recunoscut datorită măiestriei basmelor, poveștilor și povestirilor sale, 
Ion Creangă este considerat a fi unul dintre clasicii literaturii române mai ales datorită 
operei sale autobiografice Amintiri din copilărie.. 

  

 Denumire celorlalte străzi prevăzute în anexă la Proiectul de hotărâre privind  
aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Bodești, județul Neamț,  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. 

 

 

Primar, 

Barna Marinel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Red.procesat secretar Bostan Ionel 
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Raport de specialitate   
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei 

Bodești, județul Neamț  
 

 Prezentul raport de specialitate  este întocmit în conformitate cu prevederile art.44, 
alin.(1),  din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicata in 2007, 
modificata si completata ulterior. 
 Este de competenţa Consiliului local al com. Bodești, jud. Neamț ca în şedinţă să 
adopte proiectul de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei 
Bodești, județul Neamț. 
 Proiectul de hotărâre a fost elaborat avându-se în vedere următoarelor prevederi 
legale: 
− art. 5, alin (1) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata 
cu modificarile si completarile ulterioare prin care se prevede ca, nomenclatura stradala 
se aproba prin hotarare a consiliului local, se organizeaza pe fiecare localitate si 
reprezinta evidenta primara unitara care serveste la atribuirea denumirii strazii si a 
numarului administrative.’’ 
− Ordinul ANCPI nr.448/2017 privind aprobarea normelor tehnice privind procedurile 
de lucru specific Registrului electronic al nomenclaturilor stradale (RENNS.) 
− art.36,alin.(5),litera,,d”din Legea nr.215/2001,republicata,cu modificarile si 
completarile ulterioare,privind administratia publica locala prin care Consiliul Local 
,,atribuie sau schimbă, în condiţiile legii, denumiri de străzi, de pieţe şi de obiective de 
interes public local’’ 
 
 Având în vedere faptul că la nivelul instituţiilor de interes local, instituţii bancare, 
agenţi economici, nu există un nomenclator stradal unitar, pentru desfăşurarea în condiţii 
normale a activităţii socio-economice a locuitorilor comunie Bodești şi pentru deservirea 
acestora în condiţii de operativitate şi eficienţă este necesar un Nomenclator stradal. 
 De asemenea, a fost aprobat PUG- lui comunei Bodești  prin Hotărârea a Consiliului 
Local cu reglementări specifice detaliate, ce vor asigura desfăşurarea unui trafic urban pe 
străzile comunei Bodești. Pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii socio-
economice a noilor locuitori, precum şi a administraţiei locale a fost şi este necesară 
identificarea în teritoriu a noilor imobile construite, prin atribuirea de adrese poştale. 
 Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a furniza şi actualiza datele 
cu privire la nomenclatura stradală proprie din registrul electronic al nomenclaturilor 
stradale. 
 Fiecare imobil situat în intravilanul localităţilor se identifică prin adresa 
administrativă a acestuia. Pentru imobilele cu clădiri/construcţii situate în extravilan 
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adresa administrativă se identifică prin denumirea drumului şi numărul administrative 
atribuit de autoritatea public locală competent, care reprezintă poziţia kilometrică faţă de 
originea drumului. Denumirea drumului este alcătuită din categoria şi indicativul drumului 
pe care sunt situate imobilele respective, potrivit prevederilor H.G. nr. 540/2000 privind 
aprobarea încadrării în categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de 
utilitate privată deschise circulaţiei publice. 
 Numărul administrativ se atribuie de către autoritatea public locală. Un număr 
administrativ este întotdeauna compus dintr-un număr care poate fi suplimentat cu o 
literă mare de la A la Z. Din cauza riscului de a crea confuzii, literele I, O şi Q nu vor fi 
folosite. 
 Numerele administrative sunt atribuite consecutiv în ordine crescătoare astfel încât 
numerele impare sunt folosite pe partea stângă a drumului dinspre centrul localităţii, iar 
numerele pare sunt folosite pe partea dreaptă a drumului. 

 
 Realizând publicarea anunţului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului 
Local privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Bodești, județul Neamț, în 
contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 
administraţia publică, republicată, înregistrat cu nr. 744 din 12.02.2018 care a făcut 
obiectul: afişării la Primărie, în spaţiul accesibil publicului și pe pagina de internet a 
comunei Bodești (www.bodesti.ro); 
 Având în vedere cele mai sus menţionate, în conformitate cu prevederile art.5 din 
Legea nr.7/1996, ale Codului fiscal şi ale Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice 
locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, propunem spre aprobare 
Consiliului Local a Nomenclatorului stradal al comunei Bodești, județul Neamț. 
 
 
 

Secretar, 
Bostan Ionel 
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