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D I S P O Z I T I E 
Nr. 143 din 26.08.2019 

privind convocarea de îndată a Consiliului local al comunei Bodești  în 
ședința  extraordinară 

 
 
 
 
 Barna Marinel, primarul comunei Bodești, județul Neamț; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 133, alin. (2) litera a), ale art. 134, alin. (1), lit. a), alin. 
(4)  şi ale art. 135, alin. (1), (3) și (5) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

 
DISPUN: 

 
 Art. 1 – Se convoacă  de îndată în ședinţă extraordinară Consiliul Local al Comunei 

Bodești pentru data de 27.08.2019 – ora 800 în sala de şedinţe a Primăriei Comunei Bodești 
din str.  Ștefan cel Mare nr. 104. 

Art. 2 – Proiectul de hotărâre  este cuprins în proiectul ordinii de zi, anexa nr. 1 ce 
face parte integrantă din prezenta. 
 Art. 3 - Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de 
hotărâre până la data  și ora ședinței de Consiliu Local. 
 Art. 4 – Comisiile de specialitate ale consiliului local vor fi convocate conform 
prevederilor art. 141 alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. Avizele 
comisiilor de specialitate vor fi înaintate  conform prevederilor art. 136 alin. (7) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ. 
 Art. 5 – Materialele aferente proiectului de hotărâre înscris pe ordinea de zi vor fi 
transmise în format electronic pe adresa de e-mail pusă la dispoziție de către consilierii 
locali. 
 Art. 6 – Secretarul comunei va înainta și comunica autorităților și persoanelor 
interesate prezenta dispoziție. 

 
 

Primar, 
Barna Marinel 

 
 

Avizat pentru legalitate, 
Secretar, 

Bostan Ionel 
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Anexă la Dispoziția Primarului  comunei Bodești nr. 128 din 8.08.2019 

 
 
 
 
 
 

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 27.08.2019, 
convocate de îndată  

 
 
 
 
 

PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 
 

  1. HOTĂRÂRE privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente proiectului 
«CONSTRUIRE ȘI DOTARE GRADINIȚĂ ÎN COMUNA BODEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ», cod SMIS 124112; 

- iniţiator – Barna Marinel primarul comunei Bodești; 
- comunicata comisiilor 1, 2 și 3 a Consiliului Local, pentru emiterea avizului. 

  
 
 
 
 

SECRETARUL COMUNEI, 
Bostan Ionel 
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