
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

COMUNA BODESTI 
CONSILIUL LOCAL 

_________________________________________________________                                                                                                                               
P R O I E C T 

Nr.  50 din 7.08.2018 
 

Vizat pentru legalitate, 
Secretar, 

Jr. Bostan Ionel 
 

HOTĂRÂRE 

pentru stabilirea de măsuri privind organizarea ZILEI COMUNEI BODEȘTI 
 
 Consiliul Local al comunei Bodești, județul Neamț, 
 Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 36 alin.(1), alin (2), lit. b) , alin (4), lit. a), alin. (6) lit. a) punctele 1-5 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
b) Rolul,competenţele şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi lista 
cheltuielilor care se prevăd în bugetele locale, prevăzute în art.20 şi anexa nr.2 la Legea 
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
c) art. 19 alin.(1) lit.a din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
d) art.110  alin.(1) şi alin.(4) lit.a din Legea nr.227/2005, privind Codul Fiscal, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
e) Legii 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi 
f) completările ulterioare; 
g) Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi 
h) completările ulterioare; 
i) Hotărârii Consiliului Local nr. 12 din 15.02.2018 privind aprobarea bugetului local al comunei 
Bodești pe anul 2018, cu modificările ulterioare; 
j) Expunerea de motive a primarului comunei Bodești, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 
3997/7.08.2018; 
k) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Bodești, înregistrat sub nr. 3998 din 7.08.2018; 
l) rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Bodești, 

 În temeiul prevederilor art. 45, alin.(1) şi cel al art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
Art.1. - (1) Evenimentele prilejuite de Ziua comunei Bodești care se organizează în data de 19 august 
2018 se vor desfăşura pe terenul Bazei sportive Bodești situat în centrul comunei Bodești.  
(2) Primarul comunei Bodești, va stabili spaţiul de amenajare a scenei şi delimitarea zonelor de 
comercializare de produse şi servicii. 
Art.2. - (1) Aprobă acordarea diplomei de onoare, a unui premiu în sumă de 100 lei fiecărei familii 
care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă având domiciliul în comuna Bodești. 
 (2) Premiile se vor acorda în baza documentelor doveditoare  din evidența registrelor de 
căsătorie a comunei Bodești și acte de identitate. 
 (3)  Aprobă acordarea diplomei de onoare, a unui premiu în sumă de 200 persoanelor în vârstă 
de peste 100 de ani având  domiciliul în comuna Bodești. 
 (4)  Aprobă acordarea unui premiu în suma de 100 lei pentru fiecare artist (fiu al satului) care 
va participa la spectacolul organizat de Ziua comunei Bodești. 



Art.3. - (1)  Se aprobă acordarea unor premii anuale şi recompense în bani, în sumă de 50 lei, elevilor 
de gimnaziu, din unităţile şcolare ale comunei Bodești şi domiciliaţi în comuna  Bodești, care au obţinut 
unul din primele locuri la olimpiadele şcolare, concursuri etc. 
(2) Se aprobă acordarea unor premii şi recompense în bani, în sumă de 200 lei,  fostelor cadre 
didactice care s-au ocupat de pregătirea elevilor în comuna Bodești și au împlinit vârsta de peste 80 
ani. 
Art.4. - (1)Pentru finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului, se vor utiliza 
resursele băneşti legal constituite în bugetul comunei Bodești, provenind din alocaţii bugetare. 
 (2) Bugetul total al evenimentului nu va depăşi suma de 54.000 lei, Hotărârea Consiliului Local 
nr.12 din 15 februarie 2018, cu modificările și completările ulterioare, modificându-se în mod 
corespunzător. 
 (3) Primarul comunei Bodești va contracta serviciile de organizare a manifestării cultural-
artistice, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice şi va dispune orice alte 
măsurile administrative necesare pentru organizarea evenimentului. 
Art.5. - Secretarul comunei Bodești comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor interesate. 
 

Inițiator, 
Primar, 

ec. Barna Marinel 
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 Nr.  3997 din 7.08.2018 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre pentru stabilirea de măsuri privind organizarea ZILEI 

COMUNEI BODEȘTI 
 

 Valorificarea tradiţiilor, conservarea şi promovarea culturii sunt principiile care stau la baza 
programelor şi proiectelor culturale, a acţiunilor şi activităţilor realizate în comuna Bodești. Manifestările 
organizate în ultimii ani în comuna noastră  cu prilejul Zilei comunei Bodești au fost foarte apreciate de 
cetăţenii comunei şi aceştia aşteaptă cu nerăbdare organizarea acestor evenimente.  
 Evenimentul ce urmează a fi organizat în comuna Bodești are în vedere, în principal, antrenarea 
unor largi segmente ale populaţiei la viaţa colectivităţii, concentrând atenţia asupra valorilor 
reprezentative, care asigură notă distinctă asupra personalităţii comunei noastre, precum şi oferirea 
unei zile de destindere şi voie bună, sens în care vom avea programe culturale şi artistice, care să 
mulţumească toate categoriile de vârstă. 
 Astfel, în cadrul festivităţilor vor avea loc programe artistice susţinute de interpreţi de muzică 
populară şi uşoară, acordarea de premii în bani familiilor care împlinesc în acest an 50 de ani de la 
oficierea căsătoriei în comuna Bodești, acordarea  de premii în sumă de 200 persoanelor în vârstă de 
peste 100 de ani având  domiciliul în comuna Bodești, acordarea unor premii şi recompense în bani, în 
sumă de 200 lei,  fostelor cadre didactice care s-au ocupat de pregătirea elevilor în comuna Bodești și 
au împlinit vârsta de peste 80 ani. 
 Cu acest prilej, se vor acorda şi premiile pentru elevii cu rezultate deosebite la învăţătură.  
  Să nu uităm că anul 2018, comemorăm 100 de ani de la evenimentul politic major al anului 
1918: desăvârșirea statului național român realizată prin unirea provinciilor românești cu România. La 
început a fost unirea Basarabiei cu România (27 martie 1918), mai apoi unirea Bucovinei cu 
România (28 noiembrie 1918), iar în final unirea Transilvaniei, Banatului, Crișanei și Maramureșului cu 
Țara Mamă, România (1 decembrie 1918). Cele trei uniri formează împreună Marea Unire de la 1918, 
iar în 2018, la 100 de ani de la acele evenimente, sărbătorim CENTENARUL MARII UNIRI. Cu acest 
prilej, de ziua comunei Bodești, vom aduce la cunoștința cetățenilor comemorarea acestuia eveniment.  
 Închiderea evenimentului  se va face cu un foc de artificii. 
 Evenimentele prilejuite de Ziua comunei Bodești care se organizează în data de 19 august 2018 
se vor desfăşura pe ternul Bazei sportive Bodești situat în centrul comunei Bodești. 
 
  
 

Primar,  
Barna Marinel 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:primariabodesti@yahoo.com
http://centenarulromaniei.ro/unirea-basarabiei-cu-romania/
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http://centenarulromaniei.ro/unirea-transilvaniei-banatului-crisanei-si-maramuresului-cu-romania/
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 Nr. 3998 din 7.08.2018 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru stabilirea de măsuri privind organizarea ZILEI COMUNEI BODEȘTI 
 
 Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Barna Marinel, în calitate de primar al comunei 
Bodești, privind organizarea ZILEI COMUNEI BODEȘTI şi alocarea de la buget a sumelor de bani 
necesare confirmăm că în cadrul bugetului local, la capitolul  67.02. - Cultură, recreere, religie sunt 
cuprinse fondurile necesare pentru susţinerea evenimentelor prilejuite de Ziua comunei Bodești  
 Proiectul se întemeiază pe următoarele prevederi ale Legii administraţiei publice locale: 
-Art. 36, alin (2), lit. b : consiliul local are atribuţii privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a 
comunei; 
- alin (4), lit. a : consiliul local aprobă, la propunerea primarului bugetul local, virările de credite, modul 
de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; 
- alin (6), lit. a, punctele 1-5: consiliul local asigură, potrivit competentelor sale şi in condiţiile legii, 
cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind: educaţia serviciile sociale 
pentru persoane vârstnice , sănătate, cultura, Tineretul, sportul..etc. 
 În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006, privind finanţele publice locale - anexa nr.2 - 
în lista cheltuielilor care se prevăd în bugetele locale, sunt prevăzute la pct. 9. Cultura, recreere si 
religie, următoarele : 
a) servicii culturale: 
b) servicii recreative si sportive: 
c) servicii religioase; 
d) alte servicii in domeniul culturii, recreerii si religiei. 
 Din punct de vedere financiar, finanţarea cheltuielilor pentru organizarea Zilelor comunei Bodești 
se va face în cea mai mare parte din bugetul local. Bugetul local poate susţine acordarea de premii 
persoanelor vârstnice, veteranilor de război, elevilor cu rezultate şcolare deosebite, conform structurii 
cheltuielilor bugetare prevăzute de Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, bugetul local 
fiind aprobat de Consiliul Local în condiţiile art.19 alin.(1) lit. a a acestei legi. 
 De asemenea, conform prevederilor art. 110  alin.(4) lit. a din Legea nr.227/2005, privind Codul 
Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în 
bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei neimpozabile stabilită in sumă de 600 lei, pentru fiecare 
premiu. In consecinţă, premiile propuse în proiectul de hotărâre nu sunt impozabile. 
 În aceste condiţii, apreciem că au fost parcurse etapele prealabile prevăzute de lege, astfel încât 
proiectul de hotărâre privind organizarea şi desfăşurarea sărbătorii anuale a localităţii Bodești poate fi 
supus spre dezbatere şi adoptare Consiliului Local Bodești. 
 
 

Șef birou,  
Pașcu Mioara 
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