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_____________________________________________________________________________________ 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea asocierii comunei Bodești în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„Zona Metropolitană Piatra Neamț” 
  
 Consiliul Local al comunei Bodești; 
           Văzând expunerea de motive cu nr. 876/21.02.2019, prin care Primarul comunei propune 
aprobarea de principiu a asocierii comunei Bodești în cadrul Asociației „Zona Metropolitană Piatra 
Neamț”; 

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 877/21.02.2019, prin care se 
propune aprobarea de principiu a asocierii comunei Bodești în cadrul Asociației „Zona 
Metropolitană Piatra Neamț”; 

In aplicarea prevederilor art. 1, alin. (2), lit. b), c) și j) cât și ale art. 11-13 din Legea 
administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Luând în considerare avizul favorabil al comisiilor de specialitate a consiliului local; 
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (7), lit. c), art. 45, alin. (3) şi ale art. 115, alin. 

(1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
 

HOTĂRĂŞTE: 
Art. 1.  (1) Se aprobă asocierea comunei Bodești  cu municipiul  Piatra Neamț - 

municipiul reședință de județ  - și cu alte unități administrativ teritoriale aflate în zona imediată, 
la distanța de până la 30 de km, în vederea înființării unei asociații de dezvoltare intercomunitară 
de tip Zonă Metropolitană în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Zona Metropolitană 
Piatra Neamț”. 

(2) Denumirea  asociației de dezvoltare intercomunitară, în care comuna Bodești va fi 
asociată conform alin. (1) este Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 'Zona Metropolitană 
Piatra Neamț'. 

(3) Aportul  comunei Bodești la patrimoniul inițial al asociației este de 100 lei. 
(4) Cotizația anuală a comunei Bodești ca membru al asociației este 0,5 lei/an/locuitor.  
Art. 2. Se împuternicește Primarul comunei Bodești, domnul Barna Marinel să reprezinte 

comuna Bodești, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 'Zona 
Metropolitană Piatra Neamț'.  

Art. 3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor si instituțiilor 
interesate. 

 
Nr. 7 din 28.02.2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.  
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
Ilisei Manuela 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 



 


	Consiliul Local al comunei Bodești;

