ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA BODESTI
CONSILIUL LOCAL
_______________________________________________________________________
HOTĂRÂRE
pentru stabilirea de măsuri privind organizarea ZILEI COMUNEI BODEȘTI
Consiliul Local al comunei Bodești, județul Neamț,
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 129 alin.(1), alin (2), lit. b) , alin (4), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57
din 2019 privind Codul Administrativ;
b) Rolul,competenţele şi responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi lista
cheltuielilor care se prevăd în bugetele locale, prevăzute în art.20 şi anexa nr.2 la Legea
nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
c) art. 19 alin.(1) lit. a din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;,
d) Legii 17/2000 privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările şi
e) completările ulterioare;
f) Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, cu modificările şi
g) completările ulterioare;
h) Hotărârii Consiliului Local nr. 22 din 22.04.2019 privind aprobarea bugetului local al comunei
Bodești pe anul 2019, cu modificările ulterioare;
i) Raportul de aprobare a primarului comunei Bodești, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.
3762/24.09.2019;
j) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Bodești, înregistrat sub nr. 3763 din 24.09.2019;
k) rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Bodești,
În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), alin. (4) litera a) şi art.139 alin.(3) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. - (1) Evenimentele prilejuite de Ziua comunei Bodești care se organizează în data de 18
august 2019 se vor desfăşura pe terenul Bazei sportive Bodești situat în centrul comunei Bodești.
(2) Primarul comunei Bodești, va stabili spaţiul de amenajare a scenei şi delimitarea zonelor de
comercializare de produse şi servicii.
Art.2. - (1) Aprobă acordarea diplomei de onoare, a unui premiu în sumă de 100 lei fiecărei
familii care aniversează 50 de ani de căsătorie neîntreruptă având domiciliul în comuna Bodești.
(2) Premiile se vor acorda în baza documentelor doveditoare din evidența registrelor de
căsătorie a comunei Bodești și acte de identitate.
(3) Aprobă acordarea diplomei de onoare, a unui premiu în sumă de 200 lei persoanelor
pentru profesionalismul dovedit pe timpul interventiilor sau al activitatilor specifice situațiilor de urgență
cu domiciliul în comuna Bodești.
(4) Aprobă acordarea unui premiu în suma de 100 lei pentru fiecare artist (fiu al satului) care
va participa la spectacolul organizat de Ziua comunei Bodești.
Art.3. - (1) Se aprobă acordarea unor premii anuale şi recompense în bani, în sumă de 100 lei,
elevilor de gimnaziu, din unităţile şcolare ale comunei Bodești şi domiciliaţi în comuna Bodești, care au
obţinut unul din primele locuri la olimpiadele şcolare, concursuri etc.
Art.4. - (1)Pentru finanţarea cheltuielilor ocazionate de organizarea evenimentului, se vor
utiliza resursele băneşti legal constituite în bugetul comunei Bodești, provenind din alocaţii bugetare.

(2) Bugetul total al evenimentului nu va depăşi suma de 55.000 lei, Hotărârea Consiliului Local
nr. 22 din 22 aprilie 2019, cu modificările și completările ulterioare, modificându-se în mod
corespunzător.
(3) Primarul comunei Bodești va contracta serviciile de organizare a manifestării culturalartistice, în conformitate cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice şi va dispune orice alte
măsurile administrative necesare pentru organizarea evenimentului.
Art.5. - Secretarul comunei Bodești comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi persoanelor
interesate.
Nr. 36 din 31.07.2019
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru; 0 voturi contra; 3 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

