ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BODESTI

HOTĂRÂRE
privind modificarea anexei Hotararii Consiliului local al comunei Bodesti nr. 33
din 25.06.2012 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele
domenii de activitate
Consiliul local al comunei Bodesti, judetul Neamt;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 35/2002, privind aprobarea Regulamentului
cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, modificata si completata prin Legea nr. 673/2002;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 393/2004, privind Statutul alesilor locali, modificata si
completata;
Avand in vedere prevederile Legii 24/2000, privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea
actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (3) lit. a) si ale art. 54 din Legea nr. 215/2001, privind
administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere Expunerea de motive inregistrata sub nr. 2114/22.04.2015, intocmita de primarul
comunei Bodești, in calitate de initiator al proiectului de hotarare;
Avand in vedere Raportul secretarului comunie Bodești, inregistrat sub nr. 2115 /22.04.2015;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al comunei Bodești nr.14/23.04.2015, prin care se ia act
de demisia consilierului local Stoian Vasile si vacantarea mandatului de consilier local;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al comunei Bodești nr. 15/23.04.2015, privind validarea
mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Bodești, al domnului IFTODE CONSTANTIN ;
In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se modifica anexa Hotararii Consiliului Local al comunei Bodești nr. 33, privind
organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, dupa cum urmeaza:
Punctul “2. Comisia de specialitate juridica, de diciplina, amenajarea teritoriului si urbanism“, va
avea următoarea componență:
Nr.
Formatiunea
Numele si prenumele
Functia in comisie
crt.
politica
1.
BUDIS CONSTANTIN
PNL
presedinte
2.
CATANA NECULAI
PP-DD
secretar
3.
HULPOI ELENA
Independent
membru
4.
IFTODE CONSTANTIN
PSD
membru
5.
COSTAN VASILE
PSD
membru
Art. 2 Secretarul comunei Bodești va înainta și comunica prezenta hotărâre autoritatilor si
persoanelor interesate.
Nr. 17 din 23.04.2015

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru; 0 voturi contra; 4 abţineri.
La sedinta au fost prezenti 14 consilieri din numarul de 15 consilieri in functie.
Preşedinte de şedinta,
Costan Vasile

Contrasemnat pentru legalitate,
Secretar,
Bostan Ionel

