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HOTĂRÂRE 
privind  aprobarea implementării programului de interes public județean “Operativitate 

în intervenție pentru siguranța comunității” pe raza comunei Bodești, județul Neamț 
 

Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt ; 
Analizand expunerea de motive nr. 4440 din 14.09.2018  a Primarului comunei Bodesti; 
Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4441  din 14.09.2018, prin care se propune 

aprobarea unui protocol de colaborare cu IPJ Neamţ prin aprobarea implementării programului de interes 
public județean “ Operativitate în intervenție pentru siguranța comunității” pe raza comunei Bodești, județul 
Neamț; 

In aplicarea prevederilor art. 3 din Legea 218/2002 privind organizarea si functionarea Politiei 
Romane, OMAI nr. 184/2007 privind planul unic de ordine si siguranta publica, a Legii 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor cat si a OUG 55/2010 privind unele masuri de 
reducere a cheltuielilor publice; 

Luând în considerare avizele comisiei de specialitate ale Consiliului local Bodesti; 
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d) si alin. 6, pct. 7 si ale art. 115, alin. 1, lit. b) din 

Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1.  In vederea implementarii programului de interes public județean “Operativitate în intervenție pentru 
siguranța comunității” pe raza comunei Bodești, județul Neamț, se aprobă Conventia de colaborare  dintre 
Comuna Bodești si Inspectoratul de Politie al Judetului Neamt, conform anexei nr. 1 ce face parte integranta 
din prezenta hotarare. 
Art. 2.  Conventia de colaborare  anterior se va supune urmatoarelor conditii: 
• Durata: 1.10.2018– 1.10.2019 
• Cantitate carburant asigurata: 50 l/luna 
• Conditii de acordare a carburantului: evidenta bonurilor de carburant, foi de parcurs pentru 

autovehiculele mentionate in protocol din care sa reiasa folosirea carburantului pe raza comunei cat si 
raport de activitate depus la sfarsitul duratei protocolului privind indeplinirea indicatorilor de performanta. 

• Obligatii suplimentare ale IPJ: paza, verificarea periodica si interventia operativa la bunurile imobile ce 
fac parte din domeniul public al comunei Bodești. 

•  Indicatori de performanta: 
- Cresterea cu 2% a gradului de solutionare a infractiunilor indreptate impotriva persoanei, patrimoniului, 
autoritatii si violentei in familie; 
- Cresterea cu 2% a vitezei de reactie a echipelor operative la deplasarea la evenimente in termen; 
• Semnarea Conventiei de colaborare de catre IPJ Neamt va semnifica acordul privind conditiile stabilite 

anterior. 
Art. 3. Se imputerniceste primarul comunei Bodești sa semneze Conventia de colaborare mentionată la art. 
1. 
Art. 4.  Primarul comunei Bodești, prin compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
________________________________________________________________________________________ 

 
Nr. 55 din 20.09.2018 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţinere.  
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
Tomescu Gheorghe 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
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