
ROMANIA 
JUDETUL NEAMȚ 

PRIMARUL COMUNEI BODEȘTI 
 

D I S P O Z I T I E 
Nr. 59 din 18.03.2021 

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 convoacă, în ședinţă ordinară, Consiliul Local al Comunei Bodești pentru 
data de 25.03.2021 – ora 1600,  la  Căminul cultural din satul 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 - Consilierii locali pot formula și depune amendamente la proiectele de 
hotărâre până la data ședinței de Consiliu Local. 
 Art. 4 – Comisiile de specialitate ale consiliului local vor fi convocate conform 
prevederilor art. 141 alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. Comisiile de 
specialitate se pot desfășura conform prevederilor punctelor 3 și 4 ale art. II din O.U.G. nr. 
61 din 30.04.2020 .  Avizele comisiilor de specialitate vor fi înaintate  conform prevederilor 
art. 136 alin. (7) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. 
 Art. 5 – Materialele aferente proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi vor fi 
transmise în format electronic pe adresa de e-mail pusă la dispoziție de către consilierii 
locali. 
 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. 59 din 

18.03.2021  
 
 
 
 
 

Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local  Bodești din data de 
25.03.2021, ora 16,00 

 
 

 
 
 
 PROIECTE DE HOTĂRÂRE: 
 
  
 1. HOTĂRÂRE de aprobare a propunerii privind Criteriile de acces la locuinţă şi 
Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj, din cadrul Criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, 
destinate închirierii, construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe și aprobarea 
Regulamentului privind cadrul, modalitatea și criteriile de analiză și soluționare a cererilor 
de atribuire a locuințelor pentru tineri construite prin ANL, administrarea, exploatarea și 
închirierea acestora; 
- iniţiator - primar: Marinei Barna; 
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 şi 3 a Consiliului Local; 
 2. HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “AQUA NEAMT” în vederea  exercitării votului; 
- iniţiator - primar: Marinei Barna; 
- comunicată pentru avizare comisiilor nr. 1, 2 şi 3 a Consiliului Local; 
  
 
 

 
 

Secretar general al comunei Bodești, 
Ionel BOSTAN 
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