
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

 

HOTARARE  
privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : octombrie, noiembrie 

și decembrie ale anului 2019 
 
Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț; 
 Având în vedere: 
 Referatul nr. 4673 din 23.09.2019 a secretarului  general comunei Bodești prin care 
propune alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al comunei Bodești pentru 
şedinţele din lunile octombrie - decembrie 2019; 
 Referatul de aprobare a Primarului comunei Bodești  nr. 4674 din 23.09.2019; 
 Raportul compartimentului de resort; 
 Prevederile art. 123 alin. (4), ale art. 138 alin. (6), (8), (9) şi (10), ale art. 140 alin. 
(1) şi (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1), lit. ”a”, ale art. 197 (1) şi ale art. 
243 alin. (1), lit. ”a” şi ”b” din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ; 
 Prevederile H.C.L. nr. 37 din 31.08.2016 prin care s-a aprobat Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local Bodești;  
 In baza dispoziţiilor art. 129 alin. (1) şi (14) din OUG nr. 57/ 2019 privind Codul 
Administrativ,  

H O T Ă R Ă Ş T E ,  
 Art. 1. Se aprobă alegerea “Preşedintelui de şedinţă” al Consiliului Local al 
Bodești pentru şedinţele din lunile octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2019 în 
persoana domnului Corlade Neculai. 
 Art. 2.  Preşedintele de şedinţă, exercită atribuţiile prevăzute în Regulamentul de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Bodești aprobat prin H.C.L. nr. 37 din 
31.08.2016 şi OUG nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ. 
 Art. 3.  Primarul comunei Bodești va aduce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri prin aparatul de specialitate al primarului comunei Bodești. 
 Art. 4.  Secretarul comunei va înainta și comunica autorităților și persoanelor 
interesate prezenta hotărâre. 

 
Nr. 44 din 30.09.2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 1 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 
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