
ROMANIA 
JUDETUL NEAMȚ 

PRIMARUL COMUNEI BODEȘTI 
 

D I S P O Z I T I E 
Nr. 73 din 27.05.2020 

privind modificarea și completarea Dispoziţiei nr. 72 din 21.05.2020 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; 

 d) art. II. din  O.U.G. nr. 61 din 30.04.2020 privind completarea Legii cadastrului 
si a publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 În temeiul dispoziţiilor art. 133, alin. (1), ale art. 134, alin. (1), lit. a), a1) și a2) 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 suplimentează ordinea de zi stabilita prin Dispoziţia nr. 72 din 
21.05.2020, cu următoarele puncte: 
 1. HOTĂRÂRE privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț și modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”. 
   - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisia nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local. 
 2. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020. 
   - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisia nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local. 

Art. 2. – Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local, convocate 
pentru data de 28.05.2020 ora 14,00, sunt cuprinse în anexa nr. 1 ce face parte integrantă 
din prezenta. 
 Art. 3. – Secretarul comunei va înainta și comunica autorităților și persoanelor 
interesate prezenta dispoziție. 

 
Primar, 

Marinel BARNA 

 
Avizat pentru legalitate, 

Secretarul general, 
Ionel BOSTAN  
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Anexă la Dispoziția Primarului  comunei Bodești nr. 73 din 27.05.2020 

 
 
 
 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 
28.05.2020 

 
 
 
 
I. PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 
 1. HOTĂRÂRE pentru actualizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a 
Comunei Bodești pentru perioada 2014-2020; 
 - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 
 - comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local;  

 2. HOTĂRÂRE privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiției "Modernizare sistem de iluminat public in satele Bodesti si Oslobeni, 
comuna Bodesti, judetul Neamt"; 
 - iniţiator – primar:  Marinel Barna; 
 - comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local; 
 3. HOTĂRÂRE privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț și modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ”. 
   - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisia nr. 1, 2 și 3 a Consiliului Local. 
 4. HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2020. 
   - iniţiator – primar: Marinel BARNA; 
   - comunicată pentru avizare comisia 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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