
 
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
PROCES-VERBAL 

încheiat astăzi 29.11.2017,  
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. 199 din 
24.11.2017, 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  privind aprobarea Regulamentului pentru funcţionare a Platformei de 
depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în comuna Bodești, județul Neamț; - 
inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 si 3 

2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea tarifului pentru folosirea utilajelor mecanice din dotarea 
UAT Bodești din cadrul proiectului „Platforma de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor 
menajere comuna Bodești, județul Neamț”; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 si 3 
 D-nul secretar - întrucât la şedinţă participă 13 consilieri, din numărul de 13 consilieri în funcție, 
şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. 
 La ședință participă și d-nul primar Barna Marinel. 
 D-nul secretar supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.10.2017. 
 Procesul verbal a fost aprobat cu 13 voturi. 
 D-nul secretar supune la vot procesul verbal al ședinței  de îndată din data de 21.11.2017. 
 Procesul verbal a fost aprobat cu 13 voturi. 
 Întrucât d-nul primar Barna Marinel a propus înainte de începerea ședinței introducerea pe ordinea de 
zi a Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2017, d-nul președinte de 
ședință Burduloi Eugen - supune la vot ordinea de zi după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Regulamentului pentru funcţionare a Platformei de 
depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în comuna Bodești, județul Neamț; - 
inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 si 3 

2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea tarifului pentru folosirea utilajelor mecanice din dotarea 
UAT Bodești din cadrul proiectului „Platforma de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor 
menajere comuna Bodești, județul Neamț”; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 si 3 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2017; - aviz comisia 
1, 2 și 3; 
 Ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi pentru și o abținere. Se abține d-nul consilier Dârloman 
Lucian care precizează că nu este de acord cu introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind 
rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2017 precum și rectificarea bugetului să fie propus pe fiecare 
capitol. 
 
 D-nul președinte de ședință Burduloi Eugen supune dezbaterii consiliului local, Proiectul 
de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului pentru funcţionare a Platformei de depozitare şi 
gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în comuna Bodești, județul Neamț. 
 D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.  
 D-nul Budiș Constantin propune amendament privind modificarea regulamentului pentru funcţionare a 
Platformei de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere în comuna Bodești, 
județul Neamț, în sensul că la  punctul 2 din acesta - Prevederi generale la Program de funcţionare  din zilnic, 
între orele 8.30-15.30 să se înscrie de luni până vineri cu excepția sărbătorilor  legale, între orele 
8.30-15.30. 
 D-nul președinte de ședință Burduloi Eugen supune la vot amendamentul propus de d-nul Budiș 
Constantin. 



 
 

 D-nul președinte de ședință Burduloi Eugen - Cine este pentru ? 
 Amendamentul a fost aprobat cu 13 voturi pentru. 
  D-nul președinte de ședință - supun la vot  Proiectul de hotărâre  privind aprobarea 
Regulamentului pentru funcţionare a Platformei de depozitare şi gospodărire a gunoiului de 
grajd şi a deşeurilor menajere în comuna Bodești, județul Neamț. 
-  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.  90  
a consiliului. 
  
 D-nul președinte de ședință Burduloi Eugen supune dezbaterii consiliului local, Proiectul 
de hotărâre privind  aprobarea tarifului pentru folosirea utilajelor mecanice din dotarea UAT 
Bodești din cadrul proiectului „Platforma de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a 
deşeurilor menajere comuna Bodești, județul Neamț” 
 D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Proiectul de hotărâre a fost dezbătut în plenul ședinței. În urma dezbaterilor au fost depuse 
amendamente. 
 D-nul Budiș Constantin și d-nul Burduloi Eugen propun modificarea amendament privind modificarea 
anexei nr. 1 la proiectul de hotărâre în sensul că  la punctul 1 din Fișa de calcul pentru tractor cu remorcă și 
se înscrie Fișa de calcul pentru tractor cu: remorcă, MIG, vidanjă. 
 În urma interpelărilor D-nul președinte de ședință Burduloi Eugen supune la vot amendamentul propus 
în sensul că la punctul 1 din anexa nr. 1 să se înscrie Fișa de calcul pentru tractor cu: remorcă, 
remorcă pentru împrăștiat gunoi de grajd, cisternă tip vidanjă din Fișa de calcul pentru tractor cu 
remorcă. 
 D-nul președinte de ședință Burduloi Eugen - Cine este pentru ? 
 Amendamentul a fost aprobat cu 12 voturi pentru, se abține d-nul consilier Tomescu Gheorghe. 
 D-na consilier Ilisei Manuela propune amendament în sensul că la anexa 2 la proiectul de hotărâre să 
se radieze punctul 2.7. asigură în mod gratuit încărcarea și transportul gunoiului de grajd provenite de la 
platformele gospodăriilor la Platformă în cazul în care gunoiul de grajd este acordat cu titlu gratuit din partea 
gospodarului către UAT Bodești.  
  În urma interpelărilor D-nul președinte de ședință Burduloi Eugen supune la vot amendamentul propus 
de către d-na Ilisei Manuela  în sensul ca la anexa 2  - CONTRACT DE PRESTARI SERVICII la  Obiectul 
contractului - art. 2 să se radieze punctul 2.7. asigură în mod gratuit încărcarea și transportul gunoiului de 
grajd provenite de la platformele gospodăriilor la Platformă în cazul în care gunoiul de grajd este acordat cu 
titlu gratuit din partea gospodarului către UAT Bodești.  
 D-nul președinte de ședință Burduloi Eugen - Cine este pentru ? 
 Amendamentul a fost aprobat cu 13 voturi pentru. 
  D-nul președinte de ședință - supune la vot  Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
tarifului pentru folosirea utilajelor mecanice din dotarea UAT Bodești din cadrul proiectului 
„Platforma de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd şi a deşeurilor menajere comuna 
Bodești, județul Neamț”, cu amendamentele aprobate. 
 -  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.  91  
a consiliului.  
  
 D-nul președinte de ședință Burduloi Eugen supune dezbaterii Proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2017. 
 D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. 
 D-nul Dârloman Lucian îți menține punctul de vedere privind aprobarea bugetului local pe capitole. 



 
 

 În urma dezbaterilor d-nul președinte de ședință supune la vot  Proiectul de hotărâre 
privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2017. 
 D-nul Burduloi Eugen: 
 -  Cine este pentru ?     - 12 voturi “pentru” 
- Cine se abține ? – 1 voturi “abțineri” (se abține d-nul consilier Dârloman Lucian)  
- Cine este împotrivă ? – 0 voturi. 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  nr.  92  
a consiliului.  
 
 DIVERSE. 
 D-nul Dârloman Lucian precizează că a transmis d-nului secretar pe e-mail  2 proiecte de hotărâre 
care nu au fost puse pe ordinea de zi la care a trimis răspunsuri de ce nu îndeplinesc unele condiții. 
  D-nul Dârloman Lucian prezintă răspunsul d-nului secretar la Proiectul de hotărâre cu privire la 
aprobarea valorii de investiție a proiectului   „Dotarea cu utilitați a cimitirului din satul Bodești, jud. Neamt” și 
art. 4 și 5  din Legea nr. 102/2014 privind cimitirele, crematoriile umane şi serviciile funerare. 
 În urma interpelărilor d-nul secretar precizează că proiectul de hotărâre nu respectă prevederile 
legislative precizate în răspuns. 
 D-nul Dârloman Lucian prezintă răspunsul d-nului secretar la Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
atribuirii denumirii Drumului National DN15C, care străbate comuna Bodești, in ”STRADA PRECISTA” și 
evidențiază art. 3 alin (1) din Ordonanța nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri: 
Proiectele de hotărâri ale consiliilor judeţene sau locale, având ca obiect atribuirea ca denumire a unor nume de 
personalităţi ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri 
vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de comisia de atribuire de denumiri judeţeană, respectiv 
a municipiului Bucureşti., nu și acest proiect de hotărâre. 
 D-nul secretar precizează că d-nul Dârloman Lucian a  fundamentat proiectul de hotărâre pe o 
denumire istorică consideră că trebuie respectate prevederile art. 3 alin. (1) din Ordonanța nr. 63/2002. 
 Se revine la denumirea străzilor și în urma interpelărilor, se supune la vot ca în Proiectul de hotărâre 
privind aprobarea nomenclatorului stradal să se denumească DN 15,   stradaCetatea Neamțului sau Precista. 
În urma votului, 8 consilieri au considerat că DN15C să se denumească  strada Cetatea Neamțului. 
 D-nul Nechifor Constantin precizează că în urma discuțiilor, rămăsese ca drumul județean să se 
denumească  strada Precista. 
 D-nul Tomescu Gheorghe precizează că este necesar a se moderniza drumul care duce la carieră, in 
satul Corni, să prindem bani în buget pentru anul viitor, deoarece se formează praf și se afectează structura 
locuințelor locuitorilor din zonă datorită încărcăturii prea mare a mașinilor de transport nisip. 
  D-nul Budiș Constantin prezintă doua probleme: 
 - s-a desfășurat o activitate foarte frumoasă la Școala Bodești, la Bibilotecă am văzut că a început să se 
miște ceva tot în acest sens, dacă mergem tot așa consider că este bine... 
 D-nul Hanganu Vasile aduce la cunoștință că este necesar a se pune capace de canalizare acolo unde 
au dispărut, întrucât există pericol. 
  D-nul Nechifor Constantin aduce în discuției problema de a rezolva ceva cu baia de la dispensar în 
sensul de a avea acces cetățenii care se duc la doctor.  
 În urma reluării discuțiilor privind denumirea străzilor câțiva consilieri sunt de acord ca in 
nomenclatorul stradal DN15C să se denumească strada Precista. 
 D-nul președinte de ședință - întrucât ordinea de zi a fost dezbătută, declară ședința 
închisă. 
 Dezbaterile  pe larg a ședinței consiliului local și opiniile consilierilor prezenți, sunt cuprinse în 
înregistrarea audio-video  a ședinței care  se va arhiva în format electronic la dosarul ședinței. Înregistrarea 
audio-video  a ședinței este transmisă pe site-ul  comunei Bodești www.bodesti.ro, spre consultarea 
cetățenilor. 
 

Președinte de ședință, 
Burduloi Eugen 

Secretar, 
Bostan Ionel 



 
 

 


