PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 28.09.2017,
în ședința ordinară a Consiliului local Bodești
În conformitate cu prevederile art.39, alin.1 si alin.3, ale art.63 alin.1 lit. e), ale art. 68
alin.1 și ale art. 115 alin.1 lit. b) din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001,
republicată, prin Dispoziţia nr. 165 din 22.09.2017, PRIMARUL a convocat Consiliul Local al
comunei Bodești, în ședință ordinară, consilierii fiind invitaţi la şedinţă cu următorul proiect
al ordinei de zi :
1.
Proiect de hotărâre pentru actualizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă
a Comunei Bodești pentru perioada 2014-2020;- aviz comisia 1, 2 și 3;
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea „ Programului de aprovizionare cu
produse agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei,
în caz de mobilizare sau război” ;- aviz comisia 1, 2 și 3;
3.
Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al comunei
Bodești cu nr. 60 din 3 august 2017 privind dezmembrarea unui teren aparținând
domeniului privat al Comunei Bodești;- aviz comisia 1, 2 și 3;
4.
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui teren aparținând domeniului
privat al Comunei Bodești;- aviz comisia 1, 2 și 3;
5.
Proiect de hotărâre privind dotarea si monitorizarea, prin înregistrare audiovideo a şedinţelor Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț;- aviz comisia 1, 2

și 3;

6.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul
2017;- aviz comisia 1, 2 și 3;
7.
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile :
octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2017;- aviz comisia 2.
La şedință sunt prezenţi: dl. Primar – Barna Marinel , d-nul Bostan Ionel–
secretarul comunei, precum şi 13 consilieri din numărul de 13 consilieri în funcție.
Ședința este prezidată de către domnul președinte de ședință Hanganu Vasile.
Întrucât la şedinţă participă 13 consilieri, din numărul de 13 consilieri în funcție,
şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările.
D-nul președinte de ședință - dacă sunteți de acord să supuneți spre aprobare
procesul verbal ale ședințelor consiliului local din data de 31.08.2017.
D-nul Burduloi Eugen - d-nule secretar? A-ți spus în procesul-verbal la diverse

'D-nul primar prezintă cererea cetățenilor de a construi punte peste Cracau în punctul
'La Monac'.
In urma dezbaterilor consiliului local, nu s-a propus ceva concret pentru rezolvarea
doleanței cetățenilor.'

D-nul secretar - fiecare consilier local și-a spus părerea lui, nu s-a propus ceva
concret.
D-nul Dârloman Lucian - era la rubrica diverse, ce să se aprobe ?
D-nul Burduloi Eugen - d-nule secretar Dvs. a-ți spus nu s-a propus ceva concret, eu
țin minte că să dat și soluții cum trebuie rezolvată problema.
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D-nul secretar - soluția Dvs.?, d-nule consilier, Consiliul local aprobă hotărâri. (art. 115
din Legea nr. 215/2001)
D-nul Lazăr Gheorghe - aceiași problemă, d-nul secretar dacă spuneți Dvs., consiliul
local are dreptul numai de a aproba hotărâri și proiecte, d-nule Primar te întreb pe
dumneata, (să audă el), de ce ne-ați înaintat cererea cetățenilor de a construi punte peste
Cracău, când d-nul secretar spune În urma dezbaterilor consiliului local, nu s-a propus ..
Consiliu local .. nimic ! Prezentați și cererea legată de o hotărâre, de un proiect și atunci
știam că se va face ceva.
- dacă s-a ridicat problema cetățenilor și am venit eu cu soluția cu chesoane, sunt 12
chesoane, am și spus cum s-o facem, aduceam chesoanele, legam doi bușteni de ea....
De ce a venit d-nul secretar și spus că ce discutăm noi la diverse sânt ca și cum ar fi
pierdere de timp.
De ce discutăm la diverse, diversele generează noi proiecte și evident noi hotărâri
pentru următoarea ședință. De ce atunci Dvs. cu partea tehnică a execuției n-ați generat
acuma un proiect privind trecerea, a unei punți provizorii, pune-ai treaba asta și acum era
satisfăcut d-nul secretar.
D-nul primar - la ora actuală puntea este funcțională se trece, am reparat, am făcut
ce s-a putut, se poate trece în condiții de siguranță.
D-nul Lazăr Gheorghe - d-nule președinte de ședință, rog să se stipuleze în procesul
verbal tot ce vorbim noi, cine se abține, se scrie Lazăr se abține, cine este pentru Popescu, Ionescu a fost pentru, că așa a vorbi la general două abțineri, doua pentru...,
pentru că efectiv vă bateți joc de noi pentru că noi am tăcut din gură până acuma.......
parlamentul guvernul ne cere să fim responsabili pentru tot ce facem, dacă ne cere treaba
asta, cerem și noi d-nule primar cu cei din sub ordinea Dvs. să facă ceea ce trebuie conform
legii. Î-mi pare rau d-nule secretar că s-a ajuns la concluzia asta....
Eu sânt pentru respingerea procesului verbal.
D-nul Tomescu Gheorghe - sunt întru totul de acord cu ceea ce a spus anti vorbitorul,
aici se creează doua probleme, am văzut că pe ordinea de zi este un proiect de hotărâre
care să monitorizeze ședințele Consiliului local, nu spun că m-ași abține la lucrul ăsta, dar
problema este așa că la noi, intervine o chestie, dacă .. când o să ieșim pe drum cela o să
spună că a-i zis așa, că ai făcut așa, cred că este mai bine ca ședința să fie închisă când
sânt persoane care vin, după ce termină cu discuțiile, ei pleacă, noi rămânem, spălăm rufele
noi între noi.......
D-nul Dârloman Lucian - a-ți supus dezbaterii procesul verbal al ședinței, când o să
ajungem la proiectul de hotărâre, îl discutăm.
D-nul Burduloi Eugen - orice cerere scrisă trebuie să primească un răspuns scris. D-na
care a depus cererea trebuie să primească un răspuns. Ce conținut va avea răspunsul când
în procesul verbal este că consilierii nu au propus nimic concret, sub forma asta am ridicat
problema da trebuie spus că s-a discutat.
D-nul președinte de ședință - din punctul Dvs. de vedere trebuie modificat procesul
verbal de ședință.
D-nul Lazăr Gheorghe - dacă ne explică de responsabilitățile care le ridicăm în fața
cetățenilor, atunci nu avem ce căuta aici. Vin cu amendament eu, când vă înscrieți la cuvânt
- vreau să fiu menționat.. sau nu vreau să mă scrieți pe mine acolo, să fiu astupat,
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mușamalizat. Eu consider că nu suntem aleși de toată lumea, suntem aleși de oameni dintre
oameni. Că lui Popescu nu-i place răspunsul lui Lazăr, îi place lui Ionescu.... Să se înscrie în
procesul verbal de ședință ceea ce spune individu', ca să fie responsabilitate de consilier,
eu asta am spus și mia nu mie frică să spun în fața oamenilor niciodată ce ridic problema
aici, doctorul Lazar promite că va ridica numai lucruri pertinente pentru comună, să fie clar,
o să intru în contradicției cu mulți dintre Dvs., dar nu voie ridica ceva în afara legii. Vă
mulțumesc.
D-nul președinte de ședință - Dacă mai este cineva să intervină asupra procesuluiverbal sau îl spunem la vot.
D-nul președinte de ședință - supunem procesul verbal al ședinței din data de
31.08.2017 cu modificările care s-au propus.
Cine este pentru ?
- 13 voturi “pentru”
D-nul președinte de ședință - prezintă ordinea de zi, conform Dispoziției primarului
comunei Bodești cu nr. 165 din 22.09.2017, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre pentru actualizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a
Comunei Bodești pentru perioada 2014-2020;- aviz comisia 1, 2 și 3;
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea „ Programului de aprovizionare cu
produse agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei,
în caz de mobilizare sau război” ;- aviz comisia 1, 2 și 3;
3.
Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al comunei
Bodești cu nr. 60 din 3 august 2017 privind dezmembrarea unui teren aparținând
domeniului privat al Comunei Bodești;- aviz comisia 1, 2 și 3;
4.
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui teren aparținând domeniului
privat al Comunei Bodești;- aviz comisia 1, 2 și 3;
5.
Proiect de hotărâre privind dotarea si monitorizarea, prin înregistrare audiovideo a şedinţelor Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț;- aviz comisia 1, 2

și 3;

6.
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul
2017;- aviz comisia 1, 2 și 3;
7.
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile :
octombrie, noiembrie și decembrie ale anului 2017;- aviz comisia 2.

D-nul președinte de ședință - supune la vot ordinea de zi.
Ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi “pentru”.
D-nul primar - la diverse vă rog să-mi permiteți să citesc câteva cereri , adrese. D-nul
este de la firma RCS - RDS și solicită 'Să ne acordați dreptul de acces pe terenul

proprietatea UAT Bodești, în zona Obor nr. cadastral topo 50440, în vederea instalării,
întreținerii, sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de
infrastructură necesare susținerii acestora. Dumnealor ne solicită să le oferim un teren

pentru a amplasa antena care este amplasată acolo în zona tocmai nelegal, mai precis pe
lângă stâlpul de la Orange, pentru a muta această antenă. D-nul este reprezentant de la
firma respectivă dacă aveți întrebări, puteți să le adresați.
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D-nul președinte de ședință - ce beneficii aduce comunei Bodești.
Reprezentatul RCS & RDS S.A. - în primul rând plătim o chirie, vrem să închiriem o
suprafață de 225 m.p. oferim semnal locuitorilor comunei Bodești, abonamente la oamenii
din sat.
D-nul Dârloman Lucian - nivelul de radiații care este?
Reprezentatul RCS & RDS S.A. - este la același nivel ca a unui telefon mobil. Facem
teste ANCOM.
D-nul președinte de ședință - doar cu telefonie mobilă?
Reprezentatul RCS & RDS S.A. - cu telefonie mobilă și internet.
D-na Ilisei Manuela - ținând cont că acolo mai este un modul Orange și eu am casa la
10 metri de el!
Reprezentatul RCS & RDS S.A. - Dvs. spuneți că noi radiem mai mult noi de cât ei ?
D-na Ilisei Manuela - cred că este suficient Orange (la cât radiază) și ăla s-a făcut cum
s-a făcut acolo, s-au făcut plângeri din partea cetățenilor dar o rămas așa.
Reprezentatul RCS & RDS S.A. - noi facem teste de la ANCOM ,este autoritatea care
poate să spună exact dacă suntem în parametri sau nu. Dacă nu suntem în parametri nu
putem amplasa echipamentul....
D-nul Budiș Constantin - vreau să-i pun o întrebare domnului. Dacă aveți un
asemenea releu montat deja, cum s-a făcut acest montaj, cu aprobarea cui ?
Reprezentatul RCS & RDS S.A. - s-a instalat pe un teren privat.
D-nul președinte de ședință - pe un teren privat fără autorizație de construcție.
.............
D-nul Lazăr Gheorghe - avea-ți voie Dvs. să faceți un obiectiv de interes național,
general, fără avizul de construcție a autorității locale.
Reprezentatul RCS & RDS S.A. - în momentul respectiv nu eram eu care să răspund
de această lucrare și nu știu cum s-a făcut.
D-nul primar - d-nul vrea să repare cumva ce s-a greșit atunci.
D-nul Lazăr Gheorghe - să vină cu toate avizele posibile care să accepte pentru treaba
asta, pentru instalare, cu grad de iradiere locală și noi atunci dăm un accept de principiu.
D-nul primar - cei care dau avizul trebuie să accepte ceva palpabil nu cred că poate
acum. Să rdicie după aceea se fac măsurătorile.
D-nul Dârloman Lucian - măsurătorile se pot face pe instalații similare, identice.
D-nul Lazăr Gheorghe - noi avem parcela care trebuie să o punem în discuție, parcela
care va fi alocată acestui obiectiv dacă acolo sunt parametri necesari și se încadrează în
stasul legal ca să fie ... și dacă sunt în parametri dăm voie să se ducă semnalul în cadrul
comunei noastre.
D-nul Crîșmariu Ioan - nu intrați în conflict cu cei de la Orange?
Reprezentatul RCS & RDS S.A. - îl amplasăm la o distanță regulamentară.
.............
Reprezentatul RCS & RDS S.A. - eu vă pot aduce oricare aviz de la orice stâlp pe care
îl avem, dar nu știu cu ce vă încântă pe Dvs., aceștia sunt în parametri.
D-nul Lazăr Gheorghe - mă încântă, domnule delegat, când se întâmplă un caz și este
demonstrat medical că este un cancer de la iradiere de acolo din zonă, oamenii vin pe capul
a cui, al nostru al primarului și a consiliului local care a aprobat, atunci are, având în spate
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hârtia, uite d-nule ai pus un diagnostic greșit, am în spate documentație care nu are nici o
tangență.
D-nul Dârloman Lucian - dumnealor vrea să facă o investiției acolo unde este mai
propice și cu costuri mici.
D-na Ilisei Manuela - nu este asta. Acolo se propaga mai bine semnalul și este cea
mai bună zonă.
..............
In urma interpelărilor se ajunge la concluzia ca RCS & RDS S.A. să depună actele că
nu va iradia zona respectivă.
D-nul primar - ce facem d-nilor consilieri concesionăm în zona asta da ,sa nu ei o să
vină cu certificatul respectivă vor să fie în parametri pentru a primi aviz de funcționare.
..............
D-nul primar - ce facem, concret ?
D-nul președinte de ședință - rămâne să se facă proiect de hotărâre și dacă trece,
trece.
.............
D-nul primar - avem părintele de la Oșlobeni cu doua cereri...
- printr-o cerere se solicită acordarea a 6 mc de beton pentru a turna podul la
biserică
- prin alta cerere ajutor financiar pentru pune încălzire centrală în biserică,
casa de prăznuire și casa parohială.
D-nul Lazăr Gheorghe - domnule primar, aveți bani în buget ?, dați-le !
D-nul Budiș Constantin - parcă s-a dat 25 mii lei la culte din buget, din câte nea duc
eu aminte, sau împărțit pe biserici?
........
D-nul Lazăr Gheorghe - era normal prin rotației la fiecare cult, să se facă un obiectiv
și atunci nu mai era această situație
D-nul președinte de ședință - tot timpul ieșea discuții
D-nul primar - am împărțit din această suma la fiecare parohie în funcție de parohie
3000, 3500 lei, pentru unele materiale consumabile, pentru lemn de foc, pentru a plăti
energia la parohia Oșlobeni s-a plătit 2500 lei, cam atât s-a dat la parohii anul acesta.
D-nul Budiș Constantin - Propun să luăm din fondul de rezervă, suma pentru betonul
ăla, să nu mai pierdem vremea....
D-nul primar - facem noi comandă să aducem sau dăm noi banii, sau plătim factura
noi.
D-nul secretar - noi dăm banii la cult, pentru că trebuie rectificare de buget, pentru a
construi , noi comuna Bodești ,ne trebuie aprobare investiție.
.........
D-nul Lazăr Gheorghe - ce este atât de greu domnule, iei banii de la drumuri și poduri
și faci podul acolo, este cale de acces! Dar noi ne mâncăm repede, spunem că am făcut
podul la biserică.
D-nul primar - deci îl facem noi ca instituție. D-nu secretar putem face noi podul
acesta ca instituție?
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D-nul secretar - conform legislației în vigoare da, cu proiect , autorizației, aprobare
proiect, investiție și se poate face.
D-nul primar - deci!
D-nul secretar - d-nul Lazăr vorbește, d-nul Budiș la fel, dar când vine cineva îl
întreabă pe primar cum s-a cheltuit banii.
D-nul Budiș Constantin - avem rectificare de buget, venim cu amendament și o facem
astăzi.
D-nul primar - gata, facem rectificare.
D-nul secretar - trebuie să vină d-na contabilă să ne spună capitolele bugetare sau so întrebăm și puteți veni cu amendamente.
D-nul preot Iliuță de la parohia Oșlobeni - noi putem rezolva situația urgent, nu am
cheltuit suma de 2500 lei care ne-ați dat-o, dar o să ne trebuiască 65 mii lei ca să putem
cumpăra toate materialele pentru centrală, din banii care-i avem facem podul de urgență și
dacă puteți să ne dați o sumă mai mare pentru biserică.
..............
D-nul preot Iliuță de la parohia Oșlobeni - mai avem adunați 200 de milioane (lei
vechi), ne mai trebuie diferența pentru centrală.
............
D-nul primar - putem să facem și astăzi rectificarea de buget, să luam bani de la
fondul de rezervă și trecem o sumă. Stabilim o sumă în total nu numai pentru beton, numai
venim în ședință tot cu această cerere.
D-nul Nechifor Constantin - câți bani?
D-nul Macovei Ioan - dații banii în cont cum sau mai dat și încheiem discuția.
D-nul primar - trebuie stabilită o sumă.
.............
D-nul primar - să faceți dvs. propuneri ce sumă să parohia Oșlobeni.
D-nul Lazăr Gheorghe - faceți dvs. domnule primar, propuneri !
D-nul Budiș Constantin - cât vreți dvs. în calitate de primar.
D-nul Lazăr Gheorghe - sunteți coordonatorul nr. 1 de credite.
D-nul Nechifor Constantin - dar câți bani sânt în fondul de rezervă?
D-nul Burduloi Eugen - .. mai rămân 53 mii lei...
..........
D-nul primar - da a rămas 53,06 mii lei
D-nul președinte de ședință - spuneți d-nule primar o sumă?
D-nul primar - eu nu pot să spun o sumă, dacă am spus o sumă și nu acoperă suma
de 65 mii lei, n-o să facă acum în toamna aceasta centrala. Daca în dăm 200 de milioane
(lei vechi) acum , n-o să facă nimic cu ei, noi nu o să mai avem, ei s-ar puntea să nu-i mai
aibă până la anul, de asta este delicată problema în astfel de situații, a-șa o văd eu. Dacă o
vedeți altfel, vă rog frumos!
D-nul Lazăr Gheorghe - veniți cu soluții.
D-na Busuioc Elena - părintele a zis că are o parte din bani 200 mil. lei vechi.
...........
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D-nul primar - eu propun 20 mii lei dacă credeți, cum credeți mai tăiați, mai puneți,
să-i ajutăm cumva. Dar să nu intre în banii aceștia până nu-si ating scopul să facă ce și-au
propus.
D-nul Nechifor Constantin - 20 mii în afară de pod.
D-nul primar - 20 de mii în total.
...........
D-nul Tomescu Gheorghe - haideți să dăm suma de 10 mii lei. Problema este că mai
sunt 53 mii lei fond de rezervă și mai vin și alte probleme....
D-nul primar - mai avem ajutoare de dat, nu de la fondul de rezervă.
D-nul Lazăr Gheorghe - domnule președinte de ședință dânsul a propus o sută, dânsul
o sută, puneți la vot...
D-nul președinte de ședință - eu propun 150.
D-nul Lazăr Gheorghe - care întrunește mai multe voturi acela câștigă.
D-nul secretar - ce supuneți la vot, domnilor consilieri citiți regulamentul de organizare
și funcționare a Consiliului local, veniți la proiectul de hotărâre cu amendamente pe care le
supuneți la vot, al ordinea de zi, vă duceți cu amendamente la proiectul de hotărâre nu în
afara acestuia, consiliul local are dreptul să facă amendamente, fiecare consilier local vine
cu amendamentul lui, cu propunerea lui la proiectul de hotărâre.
.........
D-nul Lazăr Gheorghe - noi propunem suma, doamne....
D-nul secretar - la ce veniți cu amendament, proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului nu a fost pus în dezbatere
D-nul președinte de ședință - trecem la ordinea de zi și facem acolo amendament.
D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local Proiectul de
hotărâre pentru actualizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Comunei
Bodești pentru perioada 2014-2020
Prezintă proiectul de hotărâre d-nul secretar Bostan Ionel și d-nul primar Barna
Marinel.
In urma interpelărilor si propunerii d-nului primar, domnul președinte de ședintă
propune amendament la proiectul de hotărâre la art. 1 în loc de „Centru de zi pentru
persoane defavorizate” să se înscrie „Centru de zi pentru persoane defavorizate în
comuna Bodești, județul Neamț”.
D-nul președinte de ședință supune la vot amendamentul propus
Cine este pentru ?
- 13 voturi “pentru”
D-nul Lazăr Gheorghe - centru de zi, a-ți studiat, va avea activitate.
D-nul Dârloman Lucian - în sensul că trebuia un studiu de prefezabilitate.
..............
D-nul Lazăr Gheorghe - nu o să vină nimeni al centrul de zi, va sta cum stă cela de la
Crăcăoani, nu intra nimeni în el.
.............
D-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre pentru
actualizarea Strategiei Locale de Dezvoltare Durabilă a Comunei Bodești pentru
perioada 2014-2020.
7

Cine este pentru ?
- 13 voturi “pentru”
Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri”
Cine este împotrivă ? – 0 voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA nr. 70 a consiliului.
-

D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local Proiectul de
hotărâre privind aprobarea „ Programului de aprovizionare cu produse
agroalimentare şi industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei, în
caz de mobilizare sau război”
Prezintă proiectul de hotărâre d-nul secretar.
D-nul Budiș Constantin - la rețeaua de magazine, consider că Sc Dascălu Bianco SRL
nu face față.
D-nul secretar - ca urmare a discuțiilor cu reprezentanții de la STPS aceștia au precizat
că este necesar o societate pe comuna.
În urma dezbaterilor, nu au fost propuse amendamente la proiectul de
hotărâre, d-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind
aprobarea „ Programului de aprovizionare cu produse agroalimentare şi
industriale ce urmează a fi distribuite raţionalizat populaţiei, în caz de mobilizare
sau război”
Cine este pentru ?
- 13 voturi “pentru”
Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri”
Cine este împotrivă ? – 0 voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA nr. 71 a consiliului.
D-nul președinte de ședință - trecem la punctul 3 al ordinei de zi - Proiect
de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al comunei Bodești cu
nr. 60 din 3 august 2017 privind dezmembrarea unui teren aparținând
domeniului privat al Comunei Bodești
Prezintă proiectul de hotărâre d-nul secretar adresa Instituției Prefectului - județul
Neamț, cerându-și scuze pentru neatenția sa când a fost aprobată Hotararea cu nr. 60 din
3.08.2017.
..............
D-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind
abrogarea Hotărârii Consiliului local al comunei Bodești cu nr. 60 din 3 august
2017 privind dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat al Comunei
Bodești.
Cine este pentru ?
- 10 voturi “pentru”
Cine se abține ? – 3 voturi “abțineri” (se abțin d-nii consilieri Budiș
Constantin, Dârloman Lucian și Nechifor Constantin)
Cine este împotrivă ? – 0 voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA nr. 72 a consiliului.
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D-nul președinte de ședință - supune dezbaterii consiliului local Proiect de
hotărâre privind dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat al
Comunei Bodești
D-nul primar și d-nul secretar precizează că este același proiect de hotărâre care a
fost abrogat.
D-nul Burduloi Eugen precizează că sa discutat să nu se mai treacă în expunerea de
motive și cum spune d-na Iftode în referat 'pentru concesiune'.
D-nul secretar - d-na Iftode a precizat pentru ce solicită concesiunea terenurilor,
conform cererilor cetățenilor. Acum se aprobă dezmembrarea terenului nu concesiunea
acestuia. La concesiune trebuie aprobat studiu de oportunitate în care se precizează pentru
ce se concesionează terenul.
.............
D-nul primar - a fost discuția să se facă peste tot măsurare pentru concesiuni, dar nu
putem acum să facem peste tot, durează acum aprobăm numai demararea in punctul acela
pentru demararea documentelor pentru concesiune.
.............
D-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind
dezmembrarea unui teren aparținând domeniului privat al Comunei Bodești.
Cine este pentru ?
- 10 voturi “pentru”
Cine este împotrivă ? – 1 voturi (împotrivă este d-nul Dârloman Lucian)
Cine se abține ? – 2 voturi “abțineri” (se abțin d-nii consilieri Budiș
Constantin și Nechifor Constantin)
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA nr. 73 a consiliului.
D-nul președinte de ședință - supune dezbaterii consiliului local Proiectul
de hotărâre privind dotarea si monitorizarea, prin înregistrare audio-video a
şedinţelor Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț
D-nul consilier Dârloman Lucian prezintă proiectul de hotărâre.
.............
D-nul președinte de ședință în urma dezbaterilor supune la vot Proiectul de
hotărâre privind dotarea si monitorizarea, prin înregistrare audio-video a
şedinţelor Consiliul local al comunei Bodești, județul Neamț.
Cine este pentru ?
- 13 voturi “pentru”
Cine este împotrivă ? – 0 voturi
Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri”
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA nr. 74 a consiliului.
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D-nul președinte de ședință - supune dezbaterii consiliului local Proiectul
de hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2017
D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
......
D-nul primar precizează că se pot aloca sumele din bugetul local pentru cluburile
sportive conform legislației în vigoare.
D-nul Dârloman Lucian - cum putem să găsim pentru biserici sume din buget cred că
putem să găsim și pentru aceste activități sportive alocarea unei sume.
Conform discuțiilor de la începutul ședinței și prezentarea cererilor Parohiei Oșlobeni,
d-nul președinte de ședință propune amendamentul privind acordarea a 20 mii lei pentru
Parohia Oșlobeni.
Cine este pentru ?
- 5 voturi “pentru”
Amendamentul nu a fost aprobat.
D-nul președinte de ședință propune amendamentul privind acordarea a 15 mii lei pentru Parohia
Oșlobeni.

Cine este pentru ?
- 13 voturi “pentru”
Amendamentul a fost aprobat.
.............
D-nul Crîșmariu Ioan propune ca amendament acordarea a încă sumei de 3 mii lei la
clubul sportiv
D-nul președinte de ședință supune la vot amendamentul domnului Crîșmariu.
Cine este pentru ?
- 13 voturi “pentru”
Amendamentul a fost aprobat.

Ca urmare a aprobării amendamentelor următoarele capitole din bugetul local se
prezintă astfel:
Cheltuieli

Suma din buget
-mii lei-

Capitol
24670259 - alte cheltuieli cultură,
recreere și religie
24540250 - fond de rezervă bugetară
la dispoziția autorităților locale

Suma rectificată
-mii lei-

30

55

60,06

35,06

D-nul președinte de ședință în urma dezbaterilor supune la vot Proiectul de
hotărâre privind privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2017 cu
amendamentele aprobate.
Cine este pentru ?
- 13 voturi “pentru”
Cine este împotrivă ? – 0 voturi
Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri”
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA nr. 75 a consiliului.
D-nul președinte de ședință - supune dezbaterii consiliului local Proiectul de
hotărâre privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : octombrie,
noiembrie și decembrie ale anului 2017
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D-nul Budiș Constantin propune ca președinte de ședințe pe d-nul Burduloi Eugen.
D-na Busuioc Elena propune ca președinte de ședințe pe d-nul Tomescu Gheorghe.
D-nul președinte de ședință supune la vot propunerea d-nului Budiș Constantin

- Cine este pentru ?

- 12 voturi “pentru”
D-nul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea
președintelui de ședințe pentru lunile : octombrie, noiembrie și decembrie ale
anului 2017 ca președinte de ședințe d-nul Burduloi Eugen .............
Cine este pentru ?
- 12 voturi “pentru”
Cine este împotrivă ? – 0 voturi
Cine se abține ? – 1 voturi “abținere” (se abține d-nul Burduloi Eugen)
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA nr. 76 a consiliului.
Diverse.
D-nul primar prezintă cererea d-nul Manolică Florin pentru concesionarea unei
suprafețe de teren în zona râului Cracău.
În urma studiului cererii precum si interpelărilor consiliului local, majoritatea
consilierilor locali au fost de acord cu identificarea suprafeței de teren pentru concesiune si
demararea procedurilor.
D-nul primar prezintă cererea d-nul Manolică Florin pentru concesionarea unei
suprafețe de teren la blocul de locuințe.
În urma studiului cererii precum si interpelărilor consiliului local, majoritatea
consilierilor locali au fost de acord să se ia măsurile necesare pentru concesionarea
suprafețelor de teren de la blocul de locuințe conform celor solicitate de către locuitorii
blocului precum și suprafețele de teren deja ocupate, conform legislației în vigoare.
D-na viceprimar prezintă situația privind denumirea străzilor pentru demararea
proiectului de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal.
D-nul Budiș Constantin ridică problema depozitării gunoiului pe teritoriul comunei.
D-nul președinte de ședință declară ședința închisă, drept pentru care s-a încheiat
prezentul proces-verbal.

Președinte de ședință,
Hanganu Vasile

Secretar,
Bostan Ionel
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