
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODEȘTI 
 
 

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 
 
 Văzând referatul de aprobare cu  nr. 6353 din 23.12.2019, prin care Primarul 
comunei propune modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 28/2016 privind 
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate; 

 Ca urmare a procesul verbal încheiat la data de 10.12.2017 cu nr. 6103 de 
către Comisia de specialitate pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, 
sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, (nr.3 ); 

Examinând raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6354 din 23.12.2019, 
prin care se propune modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr.28/2017 privind 
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate; 
 In aplicarea prevederilor art. 126 alin. (1) din  Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 Luând în considerare avizul comisiei II a Consiliului Local. 
 În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (3) litera 1) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, , cu modificările și completările 
ulterioare; 
 

Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre: 
 
 Art. 1. – Se ia act de procesul verbal încheiat la data de 10.12.2017 cu nr. 
6103 de către Comisia de specialitate pentru activităţi social-culturale, culte, 
învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, (nr.3 )  prin care  a fost 
desemnat președinte al comisiei d-nul Macovei Ioan. 
 Art. 2.  - Se reorganizează comisia de specialitate pentru activităţi social-
culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială, (nr.3 ) 
potrivit anexei la prezenta hotărâre. 
 Art. 3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre persoanelor si 
instituțiilor interesate. 
 

Nr. 60 din 23.12.2019 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi pentru; 0 voturi contra; 0 abţineri.     
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 
 

Preşedinte de şedință, 
Neculai CORLADE 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general al comunei Bodești, 

Ionel BOSTAN 



 
 ANEXĂ  

 la Hotărârea Consiliului local la comunei Bodești nr. 60 din 
23.12.2019 privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 

28/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe 
principalele domenii de activitate 

 
 
 
 
 
 
 

  Comisia de specialitate pentru activităţi social-culturale, culte, 
învăţământ, sănătate, familie, muncă şi protecţie socială  
 
 
 
 
 
Nr. 
crt. Numele si prenumele Formatiunea politica Functia in 

comisie 
1.  MACOVEI IOAN PSD presedinte 
2.  CRÎȘMARIU IOAN PER  secretar 
3.  BUDIȘ CONSTANTIN PNL membru 

 
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedință, 
Neculai CORLADE 
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