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H O T A R A R E 
privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al 

comunei Bodești 
 

Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț; 
Având în vedere: 

a)  Titlul II, Partea a V-a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2019 privind 
Codul Administrativ, 
b) art.859 (2) şi 876 din Codul civil aprobat prin Legea nr.287/2009, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;. 
 luând act de : 
a) Referatul de aprobare al primarului comunei Bodești, în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrat sub nr. 3751 din 24.07.2019; 
b) Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei 
Bodești, înregistrat sub nr. 3752/24.07.2019; 
c) Rapoartele Comisiilor de specialitate nr. 1 și 2  ale Consiliului Local; 
 În temeiul art. 129 alin. (2) litera c) și art. 139 alin. (2) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1.   (1) Se aprobă includerea în domeniul privat al comunei Bodești a terenului în 
suprafaţă de 27.516 m.p. situat în extravilanul comuna Bodești, în zona strada Eroilor - Râul 
Cracău, identificat conform planului topografic, Anexă ce face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
(2) Cheltuielile privind înscrierea terenului în cartea funciară a comunei Bodești vor fi 
suportate de la bugetul local. 

Art.2.  Pe data prezentei se modifică în mod corespunzător Hotărarea nr. 23 din 
31.08.2006 a Consiliului local al comunei Bodești, cu modificările și completarile ulterioare. 
 Art.3.  Primarul  comunei, prin aparatul  de specialitate  vor duce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 
 Art.4.  Secretarul comunei va înainta si comunica prezenta hotărâre autorităților și 
persoanelor interesate. 

 
Nr. 35 din 31.07.2019 
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, 
Crîșmariu Ioan 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
 



Anexă la hotărâre Consiliului local Bodești nr. 35 din 31.07.2019 
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