
 
 

ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
 

PROCES-VERBAL  
încheiat astăzi 20.11.2017,  

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. 220 din 
15.12.2017, 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 stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Bodești începând cu anul 2018;- inițiator primar Barna 
Marinel; - aviz comisia 1, 2 si 3; 

2. Proiect de hotărâre  privind  stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanţi pentru 
vehiculele aflate în dotarea proprie a Unităţii Administrativ - Teritoriale, Comuna Bodești; - inițiator primar 
Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 si 3; 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu 
handicap;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 si 3; 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Bodești, judeţul Neamţ pentru anul 
2018 - 2019;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 si 3; 

5. Proiect de hotărâre  privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru 
anul 2018;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 si 3; 

6. Proiect de hotărâre  privind  alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : ianuarie, februarie și 
martie ale anului 2018;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 si 3; 
 D-nul secretar - întrucât la şedinţă participă 10 consilieri, din numărul de 13 consilieri în funcție, 
şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. Lipsa sunt: d-nul consilier Crîșmariu Ioan - care a 
lipsește motivat, d-nul consilier Dârloman Lucian  care a plecat înainte de a declara d-nul președinte de 
ședință  ca fiind deschisă ședința Consiliului local Bodești și d-nul consilier Nechifor Constantin. 
 La ședință participă și d-nul primar Barna Marinel. 
 D-nul secretar supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.11.2017. 
 Procesul verbal a fost aprobat cu 10 voturi. 
 D-nul secretar supune la vot procesul verbal al ședinței  de îndată din data de 15.12.2017. 
 Procesul verbal a fost aprobat cu 10 voturi. 
D-nul secretar precizează că comisia nr. 1 a consiliului local nu a acordat avizele la proiectele de hotărâre ale 
ordinei de zi  și acestea nu pot fi dezbătute în cadrul ședinței ordinare a consiliului local. 
 Întrucât  proiectele ordinei de zi nu pot fi dezbătute, d-nul președinte de ședință, 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 



 
 

 


