ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 30.01.2018,
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. 17
din 25.01.2018, 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 privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale
individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2017; - aviz comisia 2 si 3;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzelor de transport şcolar
pentru elevii din cadrul Scolii Gimnaziale Bodești; - aviz comisia 3;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor al comunei Bodești; aviz comisia 1, 2 si 3;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări si acțiuni de interes local, întocmit in

conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 cu modificările și completările
ulterioare; - aviz comisia 3;
Prin dispoziția nr. 18 din 26.01.2018 Primarul comunei Bodești a completat ordinea de zi cu
proiectul de hotărâre privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului public de salubrizare al comunei
Bodești; - aviz comisia 1,2 si 3;
Întrucât la şedinţă participă 12 de consilieri, din numărul de 13 consilieri în funcție, şedinţa este legal
constituită şi se pot începe lucrările. Lipsă este d-nul consilier: Nechifor Constantin.
Ședința este prezidată de către d-nul consilier Lazăr Gheorghe.
Domnul președinte de ședință, la propunerea d-nului secretar supune la vot procesele verbale ale
ședințelor Consiliului local Bodești din data de 27.12.2017 (ședința ordinară) și din data de 9.01.2018
(ședința de îndată). Procesele verbale au fost aprobate cu 11 voturi pentru și o abținere (s-a abținut d-nul
Dârloman Lucian).
Comisiile de specialitate ale Consiliului local au depus avizele la secretarul comunei la începerea
ședinței.
D-na președinte de ședință prezintă și supune la vot ordinea de zi după cum urmează:
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 privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale
individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2017; - aviz comisia 2 si 3;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzelor de transport şcolar
pentru elevii din cadrul Scolii Gimnaziale Bodești; - aviz comisia 3;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor a comunei Bodești; aviz comisia 1, 2 si 3;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de lucrări si acțiuni de interes local, întocmit în
conformitate cu prevederile art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 cu modificările și completările
ulterioare; - aviz comisia 3;
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului public de salubrizare al comunei
Bodești; - aviz comisia 1,2 si 3;
Se propune să se complete ordinea de zi și cu punctul Diverse pentru finalul ședinței.
Ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi pentru.
D-nul președinte de ședință propune ca punctul 1 al ordinei de zi să se dezbată la finalul ședinței.
D-nul secretar precizează că ordinea de zi a fost adoptată în ordinea prezentă și nu se pot face
modificări. Majoritatea consilierilor locali fiind de acord cu cele precizate de d-nul secretar.
D-nul președinte de ședință 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 Barna Marinel a prezentat proiectul de hotărâre.
La proiectul de hotărâre au luat cuvântul d-nii consilieri: Burduloi Eugen, Budiș Constantin, Crîșmariu
Ioan, Dârloman Lucian, Hanganu Vasile Ilisei Manuela, Lazăr Gheorghe, Macovei Ioan, Păvăloaia Mihai,
Tomescu Gherghe, primarul și secretarul comunei.
Nu au fost depuse amendamente la proiectul de hotărâre.
Ca urmare a dezbaterilor d-nul președinte de ședință 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 ?
- 8 voturi “pentru”
Cine se abține ? – 2 voturi “abțineri” (se abțin d-nii consilieri Budiș Constantin și
Burduloi Eugen)
Cine este împotrivă ? – 2 voturi “împotrivă” (împotrivă sunt d-nii consilieri Lazăr
Gheorghe și Dârloman Lucian)
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 2 a
consiliului.
D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru
secretarul comunei pentru anul 2017
D-nul primar Barna Marinel a prezentat proiectul de hotărâre.
La proiectul de hotărâre fiecare consilier local a propus calificativul rezultând un număr de 10
calificative de foarte bine.

D-nul Dârloman Lucian a propus nota 2,50 pentru acordare calificativului.

Nu au fost depuse amendamente la proiectul de hotărâre.
Ca urmare a dezbaterilor d-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre
privind propunerea calificativului la evaluarea performanţelor profesionale individuale pentru
secretarul comunei pentru anul 2017.
Cine este pentru ?
- 12 voturi “pentru”
Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri”
Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă”
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 3 a
consiliului.
D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzelor de transport şcolar pentru elevii
din cadrul Scolii Gimnaziale Bodești.
D-nul primar Barna Marinel a prezentat proiectul de hotărâre.
Nu au fost depuse amendamente la proiectul de hotărâre.
Ca urmare a dezbaterilor d-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de utilizare a microbuzelor de transport şcolar pentru elevii
din cadrul Scolii Gimnaziale Bodești.
Cine este pentru ?
- 12 voturi “pentru”
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Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri”
Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă”
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 4 a
consiliului.
-

De la ședință se învoiește d-nul Macovei Ioan, precizând că are de rezolvat unele probleme personale
de sănătate,rezultând un număr de 11 consilieri prezenți în continuare la dezbaterile ședinței.
D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind probarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor al comunei Bodești
La proiectul de hotărâre a răspuns interpelărilor consilierilor locali, d-nul Pașcu Constantin șeful SVSU
din cadrul Aparatului de specialitate al primarului comunei Bodești.
D-nul Budiș Constantin propune ca Planului de analiza si acoperirea riscurilor a comunei Bodești să fie
modificat, în urma consultării cu șeful SVSU se modifică anexa la proiectul de hotărâre după cum
urmează: :
- la secțiunea a 6- a prin introducerea unor societăți la Agenți economici pe teritoriul administrativ (au
fost introduse două societăți),
- la secțiunea a 5-a - Clasificarea localităţilor, instituţiilor, operatorilor economici din punct de vedere al
protecţiei civile în funcţie de situaţiile de riscuri, a fost înscrisă și Școala Corni,
- la secțiune 6 -a Realizarea circuitului informaţional - decizional şi de cooperare capitolul V Resurse
umane, materiale şi financiare se vor înscrie următoarele:
Nr.
crt.
4
7
11
14
24

Denumirea mijloacelor
şi materialelor
Buldoexcavator
Echipamente de prelucrare şi
transmisie automată a datelor
Aparate TV
Cască de protecţie
Căni pentru apă (5 căni/găleată)

U.M.

Necesar

bc

1

bc
bc
bc
bc

1
0
10
30

CANTITĂŢI
Existent
De
completat
1
0
1
1
10
0

0
0
10
30

De unde se acoperă
deficitul de mijloace şi
materiale

OBS.

Buget local
Buget local
Buget local

- la secțiunea a 7-a - Infrastructuri locale Surse de alimentare cu apă: c) Rezervor cu apă în satul

Oslobeni = 100 mc.

D-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de privind probarea Planului de
analiză și acoperirea riscurilor a comunei Bodești cu modificările propuse (amendamente).
Cine este pentru ?
- 11 voturi “pentru”
Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri”
Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă”
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 5 a
consiliului.
De la ședință se învoiește d-na Ilisei Manuela, precizând că trebuie să ajungă la serviciu.
D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Planului de lucrări și acțiuni de interes local, întocmit in conformitate cu
prevederile art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001 cu modificările si completările
ulterioare.
În urma dezbaterilor se corectează anexa la hotărâre respectiv la punctul 8 - Alte lucrări ce se vor
executa - Activități specifice de igienizarea și întreținerea școlilor din comună, premergătoare anului școlar
2018-2019 în loc de 2017-2018.
Ca urmare a dezbaterilor, d-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de privind
aprobarea Planului de lucrări și acțiuni de interes local, întocmit in conformitate cu prevederile
art. 6 alin. (7) si (8) din Legea nr. 416/2001
Cine este pentru ?
- 10 voturi “pentru”
Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri”
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Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă”
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 6 a
consiliului.
-

D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de hotărâre
privind aprobarea gestiunii directe a Serviciului public de salubrizare al comunei Bodești.
D-nul primar Barna Marinel a prezentat proiectul de hotărâre.
D-nul Budiș Constantin - aduce următorul amendament la proiectul de hotărâre art. 1 să aibă
următorul cuprins Se aprobă gestiunea directă a Serviciului public de salubrizare a comunei Bodești, până
la implementarea proiectului Sistem de managament integrat al deșeurilor la nivelul județului Neamț.
D-nul președinte de ședință supune la vot amendamentul d-nului Budiș Constantin.
− Cine este pentru ?
- 10 voturi “pentru”
− Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri”
− Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă”
Ca urmare a dezbaterilor, d-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de privind
aprobarea gestiunii directe a Serviciului public de salubrizare al comunei Bodești.
Cine este pentru ?
- 10 voturi “pentru”
Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri”
Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă”
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA nr. 7 a
consiliului.
Diverse.
D-nul Budiș Constantin întreabă: în ce stadiu este proiectul cu denumirea străzilor?
D-nul secretar precizează că au mai fost de rezolvat unele denumiri de străzi de la bisericile din
Bodeștii de Jos și Corni urmând a se întocmi memoriile justificative privind denumirile și apoi se va publica în
vederea dezbaterii publice.
D-nul Budiș Constantin precizează că nu funcționează unele becuri pentru iluminat public la Oșlobeni.
D- na viceprimar precizează că a trimis pentru a fi înlocuite și va avea în vedere ce lămpi nu
funcționează.
D-nul Pavăloaia Mihai aduce la cunoștință că să avem în vedere să se cumpere clădirea din centru de
la Consumcoop Bodești, întrucât s-a auzit ca va fi de vânzare.
D-nul Burduloi Eugen propune ca la întocmirea bugetului să fie chemați și consilierii locali.
D-nl Dârloman Lucian propune ca deszăpezirea în comună, când ninge, să se înceapă mai devreme
ca la ora 7 -8 dimineața să fie practicabile drumurile pentru circulație.
D-nul Lazăr Gheorghe precizează că este necesar să se prindă bani la buget pentru reparații
/renovare la dispensarul uman.
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 și va fi
folosită în completarea procesului verbal. Înregistrarea audio-video a ședinței este transmisă pe site-ul
comunei Bodești www.bodesti.ro.
Președinte de ședință,
Lăzăr Gheorghe

Secretar,
Bostan Ionel
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