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D I S P O Z I T I E 
Nr. 156 din 9.11.2020 

pentru modificarea dispoziției nr. 152 din 5.11.2020  privind convocarea 
Consiliului local al comunei Bodești  în ședința  extraordinară 

 
 
  

  ca urmare a evoluției epidemiologică pe teritoriul României până la data  prezentei,  
 luând în considerare creșterea numărului de persoane infectate la nivel de comună, 
precum și creșterea zilnică a numărului de cazuri noi confirmate, implementarea deficitară 
a măsurilor de prevenire, organizarea unor evenimente private, interacțiunea intensă și 
mobilitatea persoanelor, aspecte care generează o presiune constantă asupra capacității de 
gestionare a unităților administrativ – teritoriale și a sistemului sanitar, 
 Având în vedere prevederile Hotărârii cu nr. 52 din 5.11.2020 a Comitetului Național 
pentru Situaţii de Urgenţă. 
  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; 
 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 înlocuiește art. 1 din Dispoziţia nr. 152 din 6.11.2020 privind convocarea 
Consiliului local al comunei Bodești  în ședința ordinară cu următorul: 

'Art. 1  - Se convoacă, în ședinţă extraordinară, Consiliul Local al Comunei Bodești 
pentru data de 9.11.2020 – ora 1600,  la  Căminul cultural din satul Bodești, comuna 
Bodești, județul Neamț'.  
 Art.2. – 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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