
 
ROMANIA 

JUDETUL NEAMȚ 
PRIMARUL COMUNEI BODEȘTI 

 
 

D I S P O Z I T I E 
Nr. 53 din 20.03.2020 

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) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 

PRIMARUL COMUNEI BODEȘTI emite următoarea dispoziţie: 
 

 Art. 1 – Se convoacă în ședinţă ordinară Consiliul Local al Comunei Bodești pentru 
data de 26.03.2020 – ora 1400 în Căminul cultural din satul Bodești. 

Art.  2 – Proiectele de hotărâre sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi, 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 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. 53 din 20.03.2020 
 
 
 
 
 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 20.02.2020 
 
 
 

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 
  1. HOTĂRÂRE privind desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului local al Comunei Bodești 
care vor face parte din Comisia de evaluare a performantelor profesionale individuale ale Secretarului 
general al comunei Bodești, (PH nr. 18/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al primarului comunei Bodești - forma actualizată potrivit Codului administrativ, (PH nr. 
19/2020) ; 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 3. HOTĂRÂRE privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : aprilie, mai și iunie ale 
anului 2020,  (PH nr. 20/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 2  a Consiliului Local; 
 4. HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Consiliului local Bodești nr.  8 din 20.02.2020 cu privire 
la  aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al comunei Bodești a unor imobile aferente 
Islazului comunei Bodești, (PH nr. 21/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 5. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei "AMENAJARE CURTE 
SI REALIZARE RACORD UTILITATI PENTRU LOCUINTE PENTRU TINERI DESTINATE INCHIRIERII, 
JUDETUL NEAMT, COMUNA BODESTI, SAT BODESTII DE JOS",(PH nr. 22/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 6. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local aprobat penru anul 2020,(PH nr. 23/2020); 
   - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 

- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
  
 II.  Informări – Întrebări – Interpelări adresate executivului 

 
 
 
 

Secretar general al comunei Bodești, 
Ionel BOSTAN  
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