
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

  
HOTĂRÂRE 

privind achiziționarea  și montarea tăblițelor indicatoare cu numele străzilor și a  numerelor 
administrative imobilelor din comuna 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. 2807/25.05.2018; 
• raportul de specialitate elaborat de compartimentul de resort, înregistrat sub nr. 2808/25.05.2018; 
• raportul Comisiilor de specialitate  a Consiliului Local; 
 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 achiziționarea și montarea tăblițelor indicatoare cu numele străzilor și a  numerelor administrative 
imobilelor din comuna Bodești, județul Neamț conform Nomenclatorului stradal. 
 Art.2. (1) Costul tăblițelor indicatoare de străzi  și cel pentru numerotarea imobilelor va fi suportat din bugetul local 
comunei Bodești, județul Neamț. 
 (2) În cazul pierderii sau deteriorării numărului administrativ al imobilului, acesta se va atribui contracost 
proprietarului/deținătorului imobilului, la prețul de achiziție.  
 Art.3.  Fiecare proprietar /deținător al imobilului are obligația de  a-și da acordul pentru  afișarea numărului 
administrativ,  la loc vizibil spre strada pe care este amplasat imobilul acestora. 
 Art.4. Se aprobă modificarea planului Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2018 al Comunei Bodeşti 
anexă la Strategia anuale de achiziţii publice a comunei Bodești pentru anul 2018, în vederea achiziționării tăblițelor 
indicatoare cu numele străzilor și a  numerelor administrative imobilelor din comuna Bodești. 
  Art.5. Prezenta hotărâre va fi dusa la îndeplinire de către primarul și viceprimarul comunei  prin compartimentele de 
specialitate ale aparatului propriu  al primarului.  
 Art.6. Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate. 

 
Nr. 28 din 31.05.2018 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţinere.  
La ședință au fost prezenți 12 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
  

Preşedinte de şedință, 
Gioacăș Valentin-Vasile 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
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