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BODESTI 

_____________________________________________________________________________________ 
PROIECT nr. 25 din 9.05.2019 
 

HOTĂRÂRE 
privind  modificarea hotărârilor Consiliului local la comunei Bodești cu nr. 21 din 22.04.2019 privind 
utilizarea în anul 2019 a excedentului bugetului local  înregistrat la data de 31 decembrie 2018 și nr. 22 

din 22.04.2019 privind probarea bugetului local pe anul 2019 

 Consiliul Local al comunei Bodești, întrunit in ședință de îndată, analizând: 
− expunerea de motive nr. 2644 din 9.05.2019 a primarului Comunei Bodești , 
− raportul compartimentului de specialitate nr. 2645 din 9.05.2019.  
 Având în vedere prevederile: 
− Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 
− Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
− Legea nr.500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
− Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in Monitorul Oficial, partea I, nr.48/2005, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
− Ordinul M.F.P. nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea 
exercitiului bugetar al anului 2018; 
− Hotărârii Consiliului local Bodești nr. 20 din 22.05.2019 privind aprobarea notei conceptuale și 
temei de proiectare pentru obiectivul de investiției  "Înființare parc în sat Bodeștii de Jos, comuna 
Bodești, județul Neamț"; 
− Hotărârii Consiliului local Bodești nr. 40 din 26.06.2019 privind aprobarea documentației tehnico-
economice, faza  Studiu de fezabilitate, pentru realizarea obiectivului „Construire garaj acoperit, garaj 
deschis și platforma auto prin demolare construcție cu funcțiunea de grajd″; 
− Hotărârii Consiliului local Bodești nr. 78 din 19.10.2017 privind aprobarea investiției si a asigurării 
cofinanţării obiectivului de investiţie: "Reabilitare şcoală gimnazială, cu clasele I-VIII, comuna Bodeşti, 
judeţul Neamţ, 
− Hotărârii Consiliului local Bodești nr. 24 din 6.05.2019 privind reactualizarea documentației 
tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate și implementarea proiectului  pentru obiectivul 
″Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț ″  
 In temeiul dispozițiilor art. 36 alin.  (4) litera a),  ale art. 45 alin. (2), din Legea 215/2001, 
republicata, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 Art. 1.  Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești cu nr. 21 din 22.04.2019 privind utilizarea 
în anul 2019 a excedentului bugetului local  înregistrat la data de 31 decembrie 2018  se modifică în 
sensul că: 

1. Punctul 3, Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Construire garaj acoperit, garaj deschis și platforma auto prin demolare construcție 
cu funcțiunea de grajd – 1.143,15 mii lei; 

2.  Punctul 4, Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Înființare parc în sat Bodeștii de Jos, comuna Bodești, județul Neamț – 30,00 mii lei; 

3. Punctul 5, Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Reabilitarea Scoală Gimnazială cu clasele V-VIII Bodești, jud. Neamț – 91,75 mii lei; 

4. Punctul 10, Articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț – 14,45 mii lei. 



Art. 2.   Anexa 3 la Hotărârea Consiliului local al comunei Bodești cu nr. 22 din 22.04.2019 privind 
utilizarea probarea bugetului local pe anul 2019 se modifică în sensul că: 

1. Capitolul 51.02. Autorități executive, punctul B Lucrări noi, subpunctul __, Coloana 1 se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 
B.1 

2. Capitolul 51.02. Autorități executive, punctul B Lucrări noi, Coloana 2 se modifică şi va avea 
următorul cuprins: 
1. Construire garaj acoperit, garaj deschis și platforma auto prin demolare 
construcție cu funcțiunea de grajd 

3. Capitolul 51.02. Autorități executive, punctul C Achiziția de bunuri și alte cheltuieli de 
investiții, subpunctul C.3., Coloana 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
3. Înființare parc în sat Bodeștii de Jos, comuna Bodești, județul Neamț 

4. Capitolul 84.02. Transporturi, punctul C Achiziția de bunuri și alte cheltuieli de investiții, 
subpunctul C.1., Coloana 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
1. Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț 

 Art. 2.   Prin grija  sefului biroului contabilitate financiar, impozite și taxe locale din cadrul 
Primăriei comunei Bodești  se va modifica  hotărârile Consiliului local la comunei Bodești cu nr. 21 din 
22.04.2019 privind utilizarea în anul 2019 a excedentului bugetului local  înregistrat la data de 31 
decembrie 2018 și nr. 22 din 22.04.2019 privind probarea bugetului local pe anul 2019. 
 Art. 3. Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților și persoanelor 
interesate. 
 

Inițiator, 
Primar, 

Barna Marinel 
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Nr. 2644 din 9.05.2019 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  
la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârilor Consiliului local la comunei Bodești cu nr. 21 
din 22.04.2019 privind utilizarea în anul 2019 a excedentului bugetului local  înregistrat la data de 31 

decembrie 2018 și nr. 22 din 22.04.2019 privind probarea bugetului local pe anul 2019 

 
 Văzând  hotărârile consiliului local prin care au fost aprobate unele investii cu denumirile 
specificate în acestea respectiv: hotărârea Consiliului local Bodești nr. 20 din 22.05.2019 privind 
aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiției  "Înființare parc în sat 
Bodeștii de Jos, comuna Bodești, județul Neamț",hotărârea Consiliului local Bodești nr. 40 din 26.06.2019 
privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza  Studiu de fezabilitate, pentru realizarea 
obiectivului „CONSTRUIRE GARAJ ACOPERIT, GARAJ DESCHIS ȘI PLATFORMA AUTO PRIN DEMOLARE 
CONSTRUCTIE CU FUNCTIUNEA DE GRAJD″, hotărârea Consiliului local Bodești nr. 78 din 19.10.2017 
privind aprobarea investiției si a asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie: "Reabilitare şcoală 
gimnazială, cu clasele I-VIII, comuna Bodeşti, judeţul Neamţ și hotărârea Consiliului local Bodești nr. 24 
din 6.05.2019 privind reactualizarea documentației tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate și 
implementarea proiectului  pentru obiectivul ″Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul 
Neamț ″ ; 
  Ca urmare a  prevederilor: 
− Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; 
− Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
− Legea nr.500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare; 
− Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata in Monitorul Oficial, partea I, nr.48/2005, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 
− Ordinul M.F.P. nr. 3809/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind incheierea 
exercitiului bugetar al anului 2018; 
 Se impune modificarea hotărârilor Consiliului local la comunei Bodești cu nr. 21 din 
22.04.2019 privind utilizarea în anul 2019 a excedentului bugetului local  înregistrat la data de 31 
decembrie 2018 și nr. 22 din 22.04.2019 privind probarea bugetului local pe anul 2019 

 
 
 

Primar, 
Barna Marinel 
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RAPORT DE SPECIALITATE  
la proiectul de hotărâre privind modificarea hotărârilor Consiliului local la comunei Bodești cu nr. 21 
din 22.04.2019 privind utilizarea în anul 2019 a excedentului bugetului local  înregistrat la data de 31 

decembrie 2018 și nr. 22 din 22.04.2019 privind probarea bugetului local pe anul 2019 
 

 
 
 Văzând:  

1. Hotărârea Consiliului local Bodești nr. 20 din 22.05.2019 privind aprobarea notei conceptuale și 
temei de proiectare pentru obiectivul de investiției  "Înființare parc în sat Bodeștii de Jos, comuna 
Bodești, județul Neamț"; 

2. Hotărârea Consiliului local Bodești nr. 40 din 26.06.2019 privind aprobarea documentației tehnico-
economice, faza  Studiu de fezabilitate, pentru realizarea obiectivului „CONSTRUIRE GARAJ 
ACOPERIT, GARAJ DESCHIS ȘI PLATFORMA AUTO PRIN DEMOLARE CONSTRUCTIE CU 
FUNCTIUNEA DE GRAJD″; 

3. Hotărârea Consiliului local Bodești nr. 78 din 19.10.2017 privind aprobarea investiției si a asigurării 
cofinanţării obiectivului de investiţie: "Reabilitare şcoală gimnazială, cu clasele I-VIII, comuna 
Bodeşti, judeţul Neamţ, 

4. Hotărârea Consiliului local Bodești nr. 24 din 6.05.2019 privind reactualizarea documentației 
tehnico-economice, faza Studiu de fezabilitate și implementarea proiectului  pentru obiectivul 
″Modernizare drumuri locale în comuna Bodești, județul Neamț ″  

 Având în vedere că denumirea investițiilor din lista de investiții si din repartizarea 
excedentului bugetar nu coincide cu hotărârile mai sus prezentate, 
 Conform celor precizate, constat că se impune modificarea hotărârilor Consiliului 
local la comunei Bodești cu nr. 21 din 22.04.2019 privind utilizarea în anul 2019 a 
excedentului bugetului local  înregistrat la data de 31 decembrie 2018 și nr. 22 din 
22.04.2019 privind probarea bugetului local pe anul 2019; 
 
 
 

Șef birou, 
Pașcu Mioara 
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