
 
ROMANIA 

JUDETUL NEAMȚ 
PRIMARUL COMUNEI BODEȘTI 

 
 

D I S P O Z I T I E 
Nr. 221 din 23.12.2019 

privind suplimentarea ordinii de zi stabilita prin Dispoziţia nr. 219 din 16.12.2019 
privind convocarea Consiliului local al comunei Bodești  în ședința ordinară 

 
 

Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile: 
a) art. 15 alin. (2), art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 
b) art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul dispoziţiilor art. 133, alin. (1), ale art. 134, alin. (1), lit. a) şi ale art. 135, alin. (1), (3) și 
(5) și ale art. ale art. 135, alin. (8) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

 
PRIMARUL COMUNEI BODEȘTI emite următoarea dispoziţie: 

 
 Art. 1 – Se suplimentează ordinii de zi stabilita prin Dispoziţia nr. 219 din 16.12.2019 privind 
convocarea Consiliului local al comunei Bodești  în ședința ordinară  pentru data de 23.12.2019 ora 15,00 
cu următorele puncte: 
 1. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 28/2016 privind organizarea 
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate; 
   - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisia nr. 2 a Consiliului Local 
 2. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2019. 
   - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local 

Art. 2 – Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local convocate pentru data de 
23.12.2019 ora 15,00 sunt cuprinse în 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 proiectelor de hotărâre înscrise 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, 
Marinel BARNA 

 
 
 

Avizat pentru legalitate, 
Secretarul general al comunei Bodești, 

Ionel BOSTAN  
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Anexă la Dispoziția Primarului  comunei Bodești nr. 221 din 23.12.2019 

 
 
 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 23.12.2019 
 
 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 
 
 

  1. HOTĂRÂRE privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pentru 
anul 2020;  
   - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local 
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Bodești, judeţul Neamţ pentru anul 
2020 - 2021; 
    - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local 
 3. HOTĂRÂRE privind  stabilirea condiţiilor de acces pe doua rețele stradale din comuna Bodești a 
mijloacelor de transport aparţinând S.C. AQUA PARC S.R.L.; 
    - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local 
 4. HOTĂRÂRE privind acordarea dreptului de uz, servitute și acces, respectiv acordarea dreptului de 
folosinţă cu titlu gratuit asupra unor suprafeţe de teren aparţinând proprietăţii publice şi private a Comunei 
Bodești pentru realizarea lucrărilor de extindere a reţelei electrice; 
    - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local 
 5. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : ianuarie, februarie și martie 
ale anului 2020; 
    - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local 
 6. HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” în vederea  exercitării votului; 
    - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local 
 7. HOTĂRÂRE privind inscripționarea autoturismelor și utilajelor Comunei Bodești; 
   - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local 
 8. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 28/2016 privind organizarea 
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate; 
   - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisia nr. 2 a Consiliului Local 
 9. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2019. 
   - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local 

 
II. Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 
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Secretarul general al comunei Bodești, 
Ionel BOSTAN  


	D I S P O Z I T I E
	Nr. 221 din 23.12.2019

	privind suplimentarea ordinii de zi stabilita prin Dispoziţia nr. 219 din 16.12.2019 privind convocarea Consiliului local al comunei Bodești  în ședința ordinară
	Având în vedere temeiurile juridice prevăzute de dispozițiile:
	Art. 2 – Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local convocate pentru data de 23.12.2019 ora 15,00 sunt cuprinse în anexa nr. 1 ce face parte integrantă din prezenta.

