
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 
  

  
H O T Ă R Â R E 

privind asocierea comunei Bodești, prin Consiliul local al comunei Bodești, la Asociației de dezvoltare 
intercomunitară „Ținutul Neamțului” 

 
 Având în vedere:  

  - referatul de aprobare nr. 4033 din 22.07.2020, întocmit de primarul comunei Bodești, prin care 
Primarul comunei propune aprobarea asocierii comunei Bodești prin Consiliul local al comunei Bodești, la Asociația 
de dezvoltare intercomunitară „Ținutul Neamțului”; 

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4034 din 22.07.2020 la proictul de hotărâre.  
 Luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, 

actualizată, ale Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, a HG 855/2008 pentru aprobarea 
actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară cu obiect de 
activitate serviciile de utilități publice cât și prevederile art. 89 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ; 
În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. 2 lit. b) și d), art. 129 alin. 7 lit. n), art. 129 alin. 9 lit. c) art. 139 alin. 3 
lit. f), art. 140 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
 

Consiliul Local al comunei Bodești adopta prezenta hotărâre: 
 
 Art.1.  Se aproba asocierea Comunei Bodești, prin Consiliul local al comunei Bodești, la Asociația de 
dezvoltare intercomunitară „Ținutul Neamțului”. 
 Art.2. Se aprobă Actul Constitutiv al Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Ținutul Neamțului” în 
forma şi Statutul Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „Ținutul Neamțului”, anexe la prezenta hotărâre. 
 Art.3. Se aprobă participarea Consiliului local Bodești la patrimoniul inițial al asociației cu o contribuție 
în valoare de 70 lei și o cotizație anuală prevăzută la art. 16 alin. 2 din Statutul Asociaţiei de dezvoltare 
intercomunitară „Ținutul Neamțului”. 
 Art.4. Se desemnează domnul BARNA MARINEL, primarul comunei Bodești, cetățean roman, născut la 
data de 25.06.1975 în comuna Bodești, județul Neamț, cu domiciliul in comuna Bodești, sat Bodești, județul 
Neamț, posesor al cărții de identitate seria NT, nr. 995687, eliberată de SPCLEP la data de 23.05.2018, să  facă 
parte din Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Ținutul Neamțului” . 
 Art. 5. Se împuternicește persoana desemnată potrivit art. 4, să semneze, în numele pe seama 
Comunei Bodești și a Consiliului local al comunei Bodești, Actul constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară „Ținutul Neamțului”, precum și actele adiționale privind  modificarea actelor statutare.  
 Art.6. Se împuternicește Dl. Căpitanu Ștefan, CNP 1811025270015, cu domiciliul în Municipiul Piatra 

Neamț, str. Mihai Viteazu nr. 4, bl. 13, sc. A, et. 2, ap 12, Județ Neamț, CI NZ 083468, să înregistreze modificările la 
Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă grefa Judecătoriei Piatra-Neamţ. 

 Art.7.  Secretarul general al comunei va înainta și comunica prezenta hotărâre autorităților si 
persoanelor interesate.  

 
Nr. 47 din 31.07.2020 
 
 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de 31.07.2020, cu 
respectarea art. 139, alin. (3) litera f) (majoritate absolută), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un număr de 12 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie 
şi 12 consilieri prezenţi la şedinţă. 
 

Preşedinte de şedință, 
Elena HULPOI 

Contrasemnat  pentru legalitate, 
Secretar general, 

Ionel BOSTAN 
 



 


