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PRIMAR 

 
 

D I S P O Z I T I E 
Nr. 152 din 5.11.2020 

privind convocarea Consiliului local al comunei Bodești  în ședința  
extraordinară 

 
 Văzând Ordinul Prefectului judeţului Neamț nr. 508 din 2 noiembrie 2020  prin care 
se constată îndeplinite condiţiile legale de constituire a Consiliului local al comunei Bodești; 

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), a1) și a2), ale 
art. 135, alin. (1), (3) și (5) şi ale art.196 alin. (1), lit. b) din O.U.G. 57/2019 privind Codul 
Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
 

PRIMARUL COMUNEI BODEȘTI emite următoarea dispoziţie: 
 

 Art.1. – Se convoacă, în ședinţă extraordinară, Consiliul Local al Comunei Bodești 
pentru data de 9.11.2020 – ora 1600,  la sediul Primăriei Comunei Bodești din str.  Ștefan 
cel Mare nr. 104, sat Bodești, comuna Bodești, județul Neamț. 

Art.2. – Proiectele de hotărâre sunt cuprinse în proiectul ordinii de zi, anexa nr. 1 ce 
face parte integrantă din prezenta. 
 Art.3. -  Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi sunt iniţiate de către 
Primarul comunei Bodești. 
 Art.4. – Proiectele de hotărâri înscrise în proiectul ordinii de zi însoţite de anexele 
corespunzătoare, referatele de aprobare, rapoartele de specialitate, precum şi de celelalte 
documente conexe sunt puse la dispoziţia consilierilor locali prin e-mail (comunicare pe 
adresa de poştă electronică aflată în baza de date).  
 Art. 5 – Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra 
proiectului de hotărâre înscris pe proiectul ordinii de zi. 
 Art.6. – 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. 152  din 

5.11.2020 
 
 
 

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Local  Bodești din 
data de 9.11.2020, ora 1600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 PROIECTUL ORDINEI DE ZI: 
 
  

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările 
Consiliului local al comunei Bodești în perioada  noiembrie, decembrie 2020  și 
ianuarie 2021. 

2. Depunerea jurământului de către consilierul  local supleant  Gâțu Mihai înscris pe  
lista Partidului Social Democrat, pentru care s-a validat mandatul  de consilier local 
prin Încheierea Judecătoriei Piatra Neamț cu nr. 4330 din 4.11.2020.  

3. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Bodești. 
4. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al  

comunei Bodești. 
 
 
 
 

Secretar general al comunei Bodești, 
Ionel BOSTAN 
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