
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 
  

H O T Ă R Â R E 
privind aderarea Comunei Bodești, prin Consiliul local al comunei Bodești, la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitara " VALEA TOPOLITEI " 
 
 Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț; 
 Având in vedere: 

− expunerea de motive a primarului nr. 2264 din 15.04.2019; 
− raportul secretarului comunei Bodești nr. 2265 din 15.04.2019; 
− prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, 
− republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
− prevederile Hotărârii Guvernului nr. 855/2008, pentru aprobarea actului; 
− constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară 

cu obiect de activitate serviciile de utilități publice; 
 În temeiul prevederilor art.11, art. 36, alin. ( 2 ), lit. e), art. 36, alin. ( 7 ), lit. c), 
art. 45, alin. ( 2 ), lit. 1);i art. 115, alin. ( 1 ), lit. b) din Legea nr. 215 / 2001, a 
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 Art.1.  Se aproba aderarea Comunei Bodești, prin Consiliul local al comunei 
Bodești, la Asociația de Dezvoltare Intercomunitara "VALEA TOPOLITEI". 
 Art.2. Se împuternicește pe domnul BARNA MARINEL, primarul comunei Bodești, 
cetățean roman, născut la data de 25.06.1975 în comuna Bodești, județul Neamț, cu 
domiciliul in comuna Bodești, sat Bodești, județul Neamț, posesor al cărții de identitate 
seria NT, nr. 995687, eliberată de SPCLEP la data de 23.05.2018, să semneze, în 
numele pe seama Comunei Bodești și a Consiliului local al comunei Bodești, Actul 
adițional la Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară " VALEA TOPOLITEI ", ce 
se va încheia ca urmare a aderării Comunei Bodești, prin Consiliul local al comunei 
Bodești, la Asociație. 
 Art.3. Primarul comunei Bodești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri.  
 Art.4.  Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților 
si persoanelor interesate.  
 

Nr. 16 din 22.04.2019 
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, 
Busuioc Elena 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 



 


