
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
BODESTI 

H O T Ă R Â R E 

privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 28/2016 privind 
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate 

 
 Analizând referatul de aprobare înregistrat sub nr. 914 din 18.02.2020, prin care 
Primarul comunei propune modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 28/2016 privind 
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate; 
 Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 915 din 18.02.2020, prin 
care se propune modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr.28/2017 privind organizarea 
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate; 
 Având în vedere Hotărârea Consiliului local Bodești cu nr. 1 din 30.01.2020 privind 
constatarea încetării de drept a mandatului  domnului consilier local Dârloman Lucian şi 
validarea mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant; 
 Constatând necesitatea modificării și completării componenței  comisiei de 
specialitate nr. 1 a Consiliului Local Bodești ca urmare a Procesului verbal al comisiei cu 
nr. 913 din 18.02.2020; 
 Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
 În temeiul prevederilor art. 124, art. 139 alin. (1) și al prevederilor art. 196 alin. (1) 
lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
  
 Consiliul Local al comunei Bodești adoptă prezenta hotărâre: 

 

 Art. 1.  Se aprobă modificarea comisiei de specialitate Comisia pentru agricultură, 
activităţi economico – financiare şi protecţia mediului ( nr.1), care va avea următoarea 
componență nominală: 
LAZĂR GHEORGHE - președinte  
GIOACĂȘ VALENTIN-VASILE  - secretar 
TOMESCU GHEORGHE - membru 
SFARGHIE VILHELM  - membru 
CORLADE NECULAI  - membru 

Art. 2. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si 
institutiilor interesate.  

Nr. 13 din 20.02.2020 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 12 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.     
La ședință au fost prezenți 12 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
  

Preşedinte de şedință, 
 Manuela ILISEI   

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 
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