ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 27.12.2017,
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.
224 din 22.12.2017, 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 modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 28/2016 privind organizarea
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz

comisia 2;
2. 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;

3. 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;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu
handicap;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 si 3;
5. 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;
6. 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;
7. 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;

8. Diverse.

D-nul secretar - întrucât la şedinţă participă 12 consilieri, din numărul de 13 consilieri în funcție,
şedinţa este legal constituită şi se pot începe lucrările. Lipsa sunt: d-nul consilier Crîșmariu Ioan.
La ședință participă și d-nul primar Barna Marinel.
D-nul secretar supune la vot procesul verbal al ședinței de îndată din data de 21.12.2017.
Procesul verbal a fost aprobat cu 12 voturi.
D-nul secretar supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 20.12.2017.
Procesul verbal a fost aprobat cu 12 voturi.
D-nul primar Barna Marinel propune introducerea pe ordinea de zi a Proiectului de hotărâre privind
aprobarea acordării de ajutor bănesc unui cetățean a cărei locuință a fost afectată de incendiu, întrucât a
primit avizele comisiilor de specialitate.
Proiectele de hotărâre au fost dezbătute în cadrul ședințelor comisiilor de specialitate ale consiliului
local și au fost emise avizele favorabile sau nefavorabile la proiectele de hotărâre ale ordinei de și zi urmând
ca acestea să fie dezbătute în cadrul ședinței ordinare a consiliului local.
D-nul președinte de ședință Burduloi Eugen - supune la vot ordinea de zi după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 28/2016 privind organizarea
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia

2;
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2. 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;

3. 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;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu
handicap;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 si 3;
5. 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;
6. 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;
7. 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;
8. Proiectului de hotărâre privind aprobarea acordării de ajutor bănesc unui cetățean a cărei locuință a
fost afectată de incendiu;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 si 3;

9. Diverse.

D-nul președinte de ședință Burduloi Eugen supune dezbaterii consiliului local, Proiectul
de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 28/2016 privind organizarea
comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate.
D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
D-nul președinte de ședință - supun la vot Proiectul de hotărâre privind modificarea
Hotărârii de Consiliu Local nr. 28/2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe
principalele domenii de activitate.
Cine este pentru ?
- 12 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. 95
a consiliului.
D-nul președinte de ședință Burduloi Eugen supune dezbaterii consiliului local, Proiectul
de hotărâre privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Bodești începând cu anul 2018.
D-nul primar și d-nul secretar prezintă proiectul de hotărâre.
D-nul Budiș Constantin precizează că salariile personalului din cadrul primăriei au fost aprobate prin
H.C.L. nr. 62 din 3.08.2017, conform Legii nr.153/2017 - Nivelul veniturilor salariale se stabileşte, în condiţiile
prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar exclusiv majorările
prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi
cheltuieli, la nivelul anului 2017 nu au fost probleme, s-a rezolvat întrucât s-a rectificat bugetul cu sumele necesare
pentru salarii. Vă întreb: În acest context, până nu avem aprobat bugetul local pentru 2018 putem vorbi despre acest
lucru ?
D-nul Lazăr Gheorghe - precizează că susține părea d-nului Budiș, dar cu a specifica un singur lucru,
- Da supunem la vot de a aproba salariile, cu o condiție, ce ați primit in iulie 2017 !. Sporurile ce le acordați Dvs. am
înțeles de la secretar că nu-i treaba noastră, noi aprobam salariile de bază, nu ne interesează pe noi ce sporuri acordă
primarul direct la fiecare, este răspunderea lui cum a zis secretarul: dacă este așa noi nu avem ce discuta decât
salariul de bază. Putem aproba numai în condițiile în care nu se depășește nivelul salariului de bază aprobat în iulie
2017, ce trece peste el rămâne la buget, să vină bugetul și discutăm ce trece, dacă avem bani sau nu.
D-nul Tomescu Gheorghe - putem urmări acum tot ce se face în comună, un singur lucru eu nu pot să discut
acum să aprob sau să nu la salariile oamenilor care sunt în sub ordinea primarului, pentru că mi se pare și corect,
daca întrebăm, știm din cei 16 -18 din cei care sun aici la nivel de primărie, care și-au făcut datoria în de ajuns sau
nu, aici rămâne problema d-nului primar, care și ține și frâiele în ceea ce privește banii, veniturile comunei. Și eu,
punctul meu de vedere, nu am de a spune multe lucruri, el trebuie să știe singur și să-și dea seama...., salariații
trebuie să știe și ei că suma ce o dă.... o să se întoarcă înapoi când vor ieși la pensie .... banii aia o să îi ia mai târziu,
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o să-i revină o sumă mai mare la pensie. Dacă d-nul primar consideră că are de unde să dea mărirea..... dacă
considerați că este de unde să o faceți, dacă nu, pe mine personal ca om care m-aș îngriji să nu fie discuții nici în
comunitate, nici în rândul angajaților, adică și angajații să înțeleagă pentru moment să rămână netul care este acuma
pentru salariul care se ia în ianuarie, după aceea o să fie un pic mai mic , dar banii aia care se iau din salar tot la
salariat o să revină .....
D-nul secretar precizează: conf. art. 11 din Legea nr. 153/2017 Stabilirea salariilor lunare potrivit alin. (1) se

realizează de către ordonatorul de credite, cu respectarea prevederilor art. 25 privind limitarea sporurilor ,
compensaţiilor , adaosurilor, primelor , premiilor si indemnizaţiilor si a altor drepturi . Nivelul veniturilor salariale se
stabileşte, în condiţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar
exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2), cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de
venituri şi cheltuieli. Pentru toate celelalte funcţii salariile de baza ( si coeficienţii aferenţi) sunt stabilite/ stabiliţi sub
nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, respectiv sub nivelul coeficientului aferent funcţiei de viceprimar.

De unde rezultă că nivelurile veniturilor salariale nu salariile de bază trebuie să fie încadrate în cheltuielile de
personal prevăzute în buget. Nivelurile veniturilor salariale sunt acordate prin dispoziția primarului, nu se impune la
stabilirea salariilor de bază să fie și prevederi bugetare.
D-nul Lazăr Gheorghe - cine a stabilit coeficienții pentru mărire atunci cu 1450, ați venit cu propunerea tot a
Dvs. în cadrul consiliului local și ați discutat la fiecare și a rămas bătut în cuie prin votare.
D-nul primar - a fost propunerea mea și stabilirea în consiliul local.
D-nul Lazăr Gheorghe - vă întreb pe Dvs. d-nul primar nu era logic ca să luați fișa postului și să spuneți cinstit
d-na 'Popescu' ai făcut treabă 8 ore.. ți-ai făcut îndatoririle ca să-ți dau totul.
D-nul primar - așa s-a și făcut d-nule.
D-nul Lazăr Gheorghe - câți din salariații Dvs. au pregătire în IT ?, a doua întrebare - Câți din Dvs., din
salariații Dvs. lucrează nonstop pe calculator...?
D-nul primar - sporul nu este de calculator, sporul este pentru condiții periculoase. Pentru condiții vătămătoare
s-au făcut măsurători de specialiști cu buletin de verificare care atestă că acolo sunt radiații, avem xerox avem unități
de calculator, imprimante care produc radiații............
D-nul Lazăr Gheorghe - de ce n-ați specificat Dvs. treaba asta pentru ca să știm și noi.
D-nul Nechifor Constantin a precizat că sunt persoane care merită acest spor.
D-nul primar - în fiecare birou există cel puțin două calculatoare, imprimate și xeroxuri care radiază, conform
buletinului de verificare.
D-nul Lazăr Gheorghe precizează că răspunderea este a ordonatorul principal de credite el dă cu subsemnatul
dacă depășesc salariile, încalcă sau transferă fondurile dintr-un loc în altul, e treaba lui nu-i treaba noastră.
D-nul primar precizează că transferurile fondurilor dintr-un loc in altul se pot face cu aprobarea consiliului
local.
D-nul Dărloman Lucian precizează că dacă doamnele și domnii de față ( angajații primăriei) dacă vor avea
răbdare până anul viitor, să vedem, că o lună nu mai moare nimeni și o să se termine și discuția....
D-nul Lazăr Gheorghe - noi nu stabilim, d-nilor, stabilim salariile de bază conform legii.... stabilim salariul de
baza de 1900 lei cu coeficientul aprobat de consiliu în iulie și dacă va mari răspunde d-nul primar, nu răspunde
consiliul local, pe noi ne deranjează faptul că nu e bugetul să știm ce facem, că acum a ieșit discuția că din fondul de
rezervă v-a dat Dvs. mărirea de salariu....., ordonatorul de credite trebuie să facă două artificii, ori se împrumute de la
bănci să pună gaj bunurile primăriei, ori să spună că nu are de unde da....

D-nul președinte de ședință - în urma interpelărilor supune la vot Proiectul de hotărâre
privind stabilirea salariilor pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Bodești începând cu anul 2018.
Cine este pentru ?
- 5 voturi “pentru”
Cine se abține ? – 7 voturi “abțineri” ( se abțin d-nii consilieri Budiș Constantin, Burduloi
Eugen, Dârloman Lucian, Lazăr Gheorghe, Nechifor Constantin, Păvăloaia Mihai și Tomescu
Gheorghe. )
Cine este împotrivă ? – 0 voturi.
Proiectului de hotărâre menţionat nu a fost adoptat.

D-nul președinte de ședință Burduloi Eugen supune dezbaterii consiliului local, Proiectul
de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanţi pentru
vehiculele aflate în dotarea proprie a Unităţii Administrativ - Teritoriale, Comuna Bodești.
D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
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D-nul Budiș Constantin aduce un amendament la proiectul de hotărâre: art. 4 din proiectul de
hotărâre să aibă următorul cuprins: Pentru organizarea şi desfăşurarea procesului electoral, a

referendumului, consumul de carburanţi se suplimentează cu 10% pentru autovehicule, exceptând
microbuzele școlare și celelalte vehicule, pentru o perioadă de 3 luni din care 2 luni de zile înaintea datei la
care au loc si luna in care au loc alegerile/referendum.

D-nul președinte de ședință a spus la vot amendamentul d-nului Budiș Constantin.
Cine este pentru ?
- 12 voturi “pentru”
Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri”
Cine este împotrivă ? – 0 voturi.
Amendamentul a fost aprobat.
D-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind stabilirea
normativelor proprii pentru consumul lunar de carburanţi pentru vehiculele aflate în dotarea
proprie a Unităţii Administrativ - Teritoriale, Comuna Bodești.
Cine este pentru ?
- 12 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. 96
a consiliului.
D-nul președinte de ședință Burduloi Eugen supune dezbaterii consiliului local, Proiectul
de hotărâre privind aprobarea numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu
handicap.
D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
D-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea
numărului posturilor de asistent personal al persoanei cu handicap.
Cine este pentru ?
- 12 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. 97
a consiliului.
D-nul președinte de ședință Burduloi Eugen supune dezbaterii consiliului local, Proiectul
de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare din comuna Bodești, judeţul Neamţ pentru anul
2018 - 2019.
D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
D-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea reţelei
şcolare din comuna Bodești, judeţul Neamţ pentru anul 2018 - 2019.
Cine este pentru ?
- 12 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. 98
a consiliului.
D-nul președinte de ședință Burduloi Eugen supune dezbaterii consiliului local, Proiectul
de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru
anul 2018.
D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
În urma dezbaterilor proiectului de hotărâre d-nul președinte de ședință supune la vot
Proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor
speciale, pentru anul 2018.
Cine este pentru ?
- 8 voturi “pentru”
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Cine se abține ? – 4 voturi “abțineri”
Cine este împotrivă ? – 0 voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 99
a consiliului.
-

D-nul președinte de ședință Burduloi Eugen supune dezbaterii consiliului local, Proiectul
de hotărâre privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : ianuarie, februarie și
martie ale anului 2018.
D-nul Macovei Ioan a propus ca președinte de ședințe pe d-nul consilier Lazăr Gheorghe.
D-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre privind alegerea
președintelui de ședințe pentru lunile : ianuarie, februarie și martie ale anului 2018, acesta fiind
d-nul Lazăr Gheorghe.
Cine este pentru ?
- 11 voturi “pentru”
Cine se abține ? – 1 voturi “abțineri” ( se abține d-nul consilier Lazăr Gheorghe)
Cine este împotrivă ? – 0 voturi.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr.
100 a consiliului.
D-nul președinte de ședință Burduloi Eugen supune dezbaterii consiliului local, Proiectul
de hotărâre privind aprobarea acordării de ajutor bănesc unui cetățean a cărei locuință a fost
afectată de incendiu.
D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre.
În urma dezbaterilor proiectului de hotărâre d-nul președinte de ședință supune la vot
Proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării de ajutor bănesc unui cetățean a cărei
locuință a fost afectată de incendiu.
Cine este pentru ?
- 12 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.
101 a consiliului.
Diverse:
D-nul primar prezintă cererea d-nului Amihălăchioaiei pentru acordarea unui ajutor.
În urma dezbaterilor se propune analizarea situației și acordarea unui ajutor conform prevederilor
legale .
D-nul Budiș Constantin precizează că este necesar pentru anul viitor să rezolvăm problema cu canalul
de la 'Cantorie', problema cu garajul pentru utilaje și continuarea trotuarului.
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
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