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HOTĂRÂREA  
pentru actualizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Comunei 

Bodești pentru perioada 2014-2020 
 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare a primarului comunei Bodești; 
- rapoarte de specialitate al comisiilor de specialitate conform prevederilor 

art. 141 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul 
Administrativ. 

 În baza art. 36, alin. (2), lit. b și alin. (4), lit. e din Legea administrației 
publice locale  nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art.  129 alin . (2)  litera b),  art. 139 alin. (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 actualizează Strategia Locală de Dezvoltare Durabilă a Comunei 
Bodești pentru perioada 2014-2020 și se modifică după cum urmează: 
        - Domeniul de investiții ADMINISTRAȚEI LOCALĂ, OP.6.1. 
Infrastructură se actualizează după cum urmează: 
                - la coloana Activități propuse se modifică în sensul introducerii: 
 Proiect 6: „MODERNIZARE SISTEM DE ILUMINAT PUBLIC IN 
SATELE BODESTI SI OSLOBENI, COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT”  
prin intermendiul Asociației Ținutul Răzeșilor 
 Art. 2. Primarul Comunei Bodești, instituțiile și serviciile publice de sub 
autoritatea Consiliului Local vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri. 
 Art. 3. Secretarul comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre 
autorităților și persoanelor interesate. 
 
  
 Nr. 35 din 28.05.2020 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de 28.05.2020 , 
cu respectarea art. 139, alin. (1) (majoritate simplă), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 
consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi la şedinţă. 
   
 

Preşedinte de şedință, 
Sfarghie Vilhelm   

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 
 


