
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODEȘTI 
                                                                                                                                

 
HOTARÂRE 

privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Bodești a 
unor imobile aferente Islazului comunei Bodești 

  
 Consiliul local al comunei Bodești, judeţul Neamţ; 
 Având în vedere prevederile:  
 - art.361 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
-  ale art. 864 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 33 din Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 - -  art. 33.  din Legea  fondului funciar nr. 18/1991,republicată cu modificările și completările 
ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al județului Neamț  
modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr. 650/2007, respectiv Anexa 6  privind 
completările la inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public la comunei Bodești; 
-  Hotărârea Consiliului local Bodești nr. 19 din 30.04.2014 privind modificarea domeniului public la 
comunei Bodești, cu suprafețele de islaz rezultate din măsurători; 
-  Hotărârea Consiliului local Bodești nr. 21 din 23.04.2015 privind modificarea domeniului public la 
comunei Bodești, cu o suprafață de islaz; 
 Ţinând cont de referatul de aprobare cu nr. 805 din 13.02.2020 a  Primarul comunei Bodești 
şi de Raportul de Specialitate al secretarului general al comunei Bodești cu nr. 806 din 13.02.2020; 
 Ţinând cont de avizele comisiilor de specialitate ; 
 În temeiul prevederilor art.  129 alin . (2)  litera c),  art. 139 alin. (3) litera g) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE 
 
 Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public in domeniul privat al comunei Bodești, a 
imobilelor identificate la pozițiile nr. 47, 49 din Anexa la Hotărârea Consiliului local Bodești nr. 41 din 
21.12.2006 privind modificarea si completarea inventarului domeniului public al comunei Bodesti, cu 
modificările și completările ulterioare, conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta 
hotărâre. 
 Art.2.   Pe data prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului 
local al comunei Bodești nr. 41 din 21.12.2006 cu modificările și completările. 
 Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul comunei Bodești prin 
Serviciul contabilitate impozite si taxe locale si Compartimentul  urbanism si amenajarea teritoriului 
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului. 
 Art.4. Secretarul localităţii va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi 
persoanelor interesate.  
 
Nr. 8 din 20.02.2020 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 11 voturi pentru; 0 voturi contra; 2 abţineri.     
La ședință au fost prezenți 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție. 
 

Preşedinte de şedință, 
 Manuela ILISEI   

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 
 



 Anexa nr. 1 
la Hotărârea  Consiliului Local al comunei Bodești  nr. 8 din 20.02.2020 

 
 
 

Anexa  
privind identificarea imobilelor din inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public care vor trece în domeniul privat al comunei Bodești  

 
 
Nr. 
Crt. 

Codul de 
clasificare Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul dobândirii 
sau, după caz, al 
darii în folosința 

Valoarea de 
inventar 

Situația juridică 
actuală 

47 6.4. Islaz comunal Bodești - suprafața de 86,55 ha, în tarlaua 37, parcela 589 
 

1991  Domeniul public 

49 6.4. Islaz Bodeștii de Jos 
(Capul  Dealului) 

- suprafața de 6 ha în tarlaua  5, parcela 251 1991  Domeniul public 

 
 
 
 

PRESEDINTELE COMISIEI 
DE INVENTARIERE, 

Membrii : 

Primar, 
Barna Marinel 

 
 
 
 

1. Bostan Ionel – secretarul comunei Bodești 
______________________ 

2. Pascu Mioara – Șef Birou contabilitate, financiar, 
impozite si taxe locale  

 ________________________ 
3. Iftode Elena – consilier Compartimentul urbanism si 

amenajarea teritoriului 
_________________________ 
4. Bîrsan Maria – referent  Compartimentul agricol, 

fond funciar și cadastru ______________________ 



 


