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HOTĂRÂRE  

cu privire la completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bodești, 
județul Neamț atestat prin Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001, modificata si completata 

prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2007 
 
 
 Consiliul Local al comunei Bodești, județul Neamț. 
 Având in vedere: 

− prevederile Legii nr. 213/1998, cu modificările si  completările ulterioare, privind 
proprietatea publica si regimul juridic al acesteia și ale Hotărârii de Guvern nr. 548/1999 cu privire la 
aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunelor, municipiilor si județelor; 

− Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești nr. 41 din 21.12.2006 privind însușirea 
inventarului bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Bodești, cu modificările și completările 
ulterioare aprobata prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2007 privind atestarea domeniului public al 
județului Neamț, cu modificările și completările ulterioare; 
 Examinând expunerea de motive nr.  3694 din 20.07.2018 a primarului comunei. 
 Văzând raportul de specialitate nr. 3695 din 20.07.2018; 
 In temeiul:  

− Prevederilor art.3 alin.4 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică si regimul 
juridic al acesteia, cu modificări si completări ulterioare; 

− Hotărârii Guvernului 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor municipiilor si județelor; 
 In conformitate cu art.36 alin.2 lit. c, art.45 alin.3; art.115 alin.1 lit. b din Legea nr.215/2001 
privind administrația publică locală, republicată, cu modificări si completări ulterioare: 

 
H O T A R Ă Ș T E: 

 
 Art. 1. Se aprobă completarea “Inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 
Bodești”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 Art. 2. Se aprobă trecerea in domeniul public al comunei Bodești a bunului identificat în anexa 
nr. 1 la prezenta hotărâre. 
 Art. 3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților si persoanelor 
interesate si va întreprinde demersurile necesare promovării, prin intermediul Consiliului Județean 
Neamț, proiectului de hotărâre de Guvern cuprinzând modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1356/2001, 
modificata si completata prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2007. 
____________________________________________________________________________ 
 
Nr. 44 din 26.07.2018 
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, 
Tomescu Gheorghe 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 



 
 

 
 
 

JUDETUL NEAMT                                                                   Anexa nr. 1 
COMUNA BODEȘTI                                                           la H.C.L. nr. 44 din 26.07.2018 
Comisia specială de inventariere  
a bunurilor  ce aparțin domeniul public  
al comunei Bodești 

 
 Completări ale inventarului bunurilor ce alcătuiesc domeniului public al comunei Bodești 

 
Secțiunea I - 'Bunuri imobile' 

 

Nr. 
crt. 

Codul de 
clasificare 

Denumirea 
bunului 

Elemente de 
identificare 

Anul 
dobândirii 
sau PIF 

Valoarea 
de 

inventar - 
lei 

Situația juridică 

0 1 2 3 4 5 6 

118 1.3.7.2. 

Rețea 
stradală 

(Piața Hora 
de la 

Frumușica) 

 - suprafața 
de 1333 m.p.  
- lungime 87 

m.p. 
 Intravilan 
sat Bodești  
din DN 15C 
în DJ 155 G 

2018 - Domeniu public 

 
 
 

Comisia  Semnătura  

Preşedinte  
Secretar  
Membri:  
 
  

- Primar Barna Marinel  
- Secretar Bostan Ionel 
- Sef birou Pașcu Mioara        
- Referent Bîrsan Maria 
- Consilier Iftode Elena  

___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
___________________ 
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