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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
PRIMAR, 

 
 Nr. 2830 din 25.05.2018 
 

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.  63 din 23.03.2018 prin care  în ziua de 31.05.2018 orele 1600 (joi) 
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 stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de tipărirea 
și  comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care se vor 
presta activități în folosul comunității de către contravenienții persoane fizice; - inițiator primar 
Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3 ; 

3. Proiect de hotărâre  privind achiziționarea  și montarea tăblițelor indicatoare cu numele străzilor și 
a  numerelor administrative imobilelor din comuna Bodești, județul Neamț; - inițiator primar Barna 
Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3 ; 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului tehnic de execuție, pentru realizarea obiectivului 
'Amenajare rigola pentru  preluarea apelor pluviale pe lungimea drumului de exploatare DE'; - 
inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul 
de investiției  ,, Construire si dotare grădinița in comuna Bodești, județul Neamț"; - inițiator primar 
Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul 
de investiției  "Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea scolii gimnaziale, comuna 
Bodești, județul Neamț"; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3 ; 

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul 
de investiției  ,,Asfaltare DRUM CORNI (L=475m), sat Corni, comuna Bodești, județul Neamț ; - 
inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

8. Proiect de hotărâre  privind angajarea unui apărător pentru reprezentarea consiliului local în 
instanță; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

9. Proiect de hotărâre  privind  concesionarea  unor suprafețe de teren din domeniul privat al 
comunei Bodești; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

10. Proiect de hotărâre  privind utilizarea în anul 2018 a excedentului bugetului local  înregistrat la 
data de 31 decembrie 2017; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

11. Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2018; - inițiator primar 
Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

 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  
 

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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