ROMANIA

JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI
HOTĂRÂRE
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei
Bodești pentru perioada 2021 - 2027
Având în vedere prevederile:
a) art. 129 alin.(1), alin. (2) lit. b), coroborate cu cele ale alin (4) lit. e), din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2009 privind Codul Administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;
b) art. 41-42, art. 44 (1) şi (4) şi art.45 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând act de :
a) Referatul de aprobare a primarului comunei Bodești, în calitatea sa de iniţiator,
înregistrat sub nr. 6673 din 14.12.2020;
b) raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primăriei
Bodești, înregistrat sub 6674 din 14.12.2020;
c) Avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 129 alin . (2) litera b), alin. (4) litera e) 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 aprobă Strategia de dezvoltare economico-socială durabilă a comunei
Bodești pentru perioada 2021 - 2027, anexă la prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Primarul comunei Bodești.
Art. 3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei autorităților și persoanelor
interesate și va întreprinde demersurile necesare promovării, prin intermediul Consiliului
Județean Neamț.
_______________________________________________________________________
Nr. 67 din 23.12.2020
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bodești în şedinţa din data de 23.12.2020, cu
respectarea art. 139, alin. (2) (majoritate absolută), coroborat cu art. 5, lit. cc) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu un număr de 9 voturi pentru, 4 abţineri şi 0 voturi împotrivă, din numărul total de 13 consilieri în funcţie şi
13 consilieri prezenţi la şedinţă.
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Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar general,
Ionel BOSTAN

