
1 
 

 
ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
 
 

PROCES-VERBAL  
încheiat astăzi 15.02.2018,  

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. 31 din 9.0.2018, 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 aprobarea documentației tehnico-economice, faza  Studiu de 
fezabilitate, pentru realizarea obiectivului 'Amenajare rigola pentru  preluarea apelor pluviale pe 
lungimea drumului de exploatare;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  2; 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza  Studiu de 
fezabilitate, pentru realizarea obiectivului „CONSTRUIRE GARAJ ACOPERIT, GARAJ DESCHIS ȘI 
PLATFORMA AUTO PRIN DEMOLARE CONSTRUCTIE CU FUNCTIUNEA DE GRAJD″;- inițiator primar 
Barna Marinel; - aviz comisia  2; 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Notei de fundamentare în vederea elaborării 
MONOGRAFIEI COMUNEI BODEȘTI;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  3; 

4. Proiect de hotărâre  privind modificarea hotărârii nr. 99 din 27.12.2017 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2018;- inițiator primar Barna 
Marinel; - aviz comisia  1; 

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului local pe anul 
2017;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

6. Proiect de hotărâre  privind utilizarea în anul 2018 a excedentului bugetului local  înregistrat 
la data de 31 decembrie 2017;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea bugetului local pe anul 2018;- inițiator primar Barna 
Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a  comunei 
Bodești pentru anul 2018;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 
 
 Întrucât la şedinţă participă 13 de consilieri, din numărul de 13 consilieri în funcție, şedinţa 
este legal constituită şi se pot începe lucrările.  
 La ședință participă Primarul comunei Bodești, Barna Marinel, Secretarul comunei Bodești  
Bostan Ionel și Șeful biroului contabilitate, financiar, impozite și taxe locale, Pașcu Mioara. 
 Ședința este prezidată de către d-nul consilier Lazăr Gheorghe. 
 D-nul președinte de ședință, la propunerea d-nului secretar supune la vot procesul verbal al 
ședinței din data de 30.01.2018. 
 Cine este pentru ?     - 13 voturi “pentru” 
 Procesul verbal al ședinței din data de 30.01.2018 a fost aprobat cu 13 voturi pentru. 
 Ca urmare a ședințelor comisiilor de specialitate ale Consiliului local Bodești, Proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza  Studiu de fezabilitate, pentru 
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realizarea obiectivului 'Amenajare rigola pentru  preluarea apelor pluviale pe lungimea drumului de 
exploatare;- inițiator primar Barna Marinel și Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației 
tehnico-economice, faza  Studiu de fezabilitate, pentru realizarea obiectivului „CONSTRUIRE GARAJ 
ACOPERIT, GARAJ DESCHIS ȘI PLATFORMA AUTO PRIN DEMOLARE CONSTRUCTIE CU 
FUNCTIUNEA DE GRAJD″, nu au primit avizele comisiilor, văzând că și inițiatorul proiectelor, d-nul 
primar Barna Marinel, este de acord să nu fie introduse pe ordinea de zi cele două proiecte, 
proiectele de hotărâre de la punctul 6-8 din art. 1 la Dispoziția nr. 31 din 9.02.2018 
primarului comunei Bodești (de mai sus) au fost modificate de către inițiatorul acestora, 
excluzând din acestea investițiile propuse prin proiectele de hotărâre nr. 1-2 de pe 
ordinea de zi propusă, comisiile de specialitate acordă avizele. 
 
 Domnul președinte de ședință, prezintă și supune la vot  ordinea de zi după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Notei de fundamentare în vederea elaborării 
MONOGRAFIEI COMUNEI BODEȘTI;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  3; 

2. Proiect de hotărâre  privind modificarea hotărârii nr. 99 din 27.12.2017 privind stabilirea 
impozitelor şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2018;- inițiator primar Barna 
Marinel; - aviz comisia  1; 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului local pe anul 
2017;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

4. Proiect de hotărâre  privind utilizarea în anul 2018 a excedentului bugetului local  înregistrat 
la data de 31 decembrie 2017;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018;- inițiator primar Barna 
Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a  comunei 
Bodești pentru anul 2018;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

 Se propune să se complete ordinea de zi și cu punctul Diverse  pentru finalul ședinței. 
 Ordinea de zi a fost aprobată cu 13 voturi pentru.  

  
 D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea Notei de fundamentare în vederea elaborării MONOGRAFIEI 
COMUNEI 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 Notei de fundamentare în vederea elaborării MONOGRAFIEI 
COMUNEI BODEȘTI. 
-  Cine este pentru ?     - 13 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.  8  a consiliului. 
  
 D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 99 din 27.12.2017 privind stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2018. 
 D-nul  secretar a prezentat proiectul de hotărâre. 
  Nu au fost depuse amendamente la proiectul de hotărâre. 
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 Ca urmare a dezbaterilor d-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de 
hotărâre  privind modificarea hotărârii nr. 99 din 27.12.2017 privind stabilirea impozitelor 
şi taxelor locale, precum şi a taxelor speciale, pentru anul 2018. 
-  Cine este pentru ?     - 11 voturi “pentru” 
- Cine se abține ? – 2 voturi “abțineri” ( se abțin d-nii consilieri Dârloman Lucian și 
Nechifor Constantin) 
- Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă” 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  9 a consiliului. 
  
 D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului local pe anul 
2017. 
 D-na Pașcu Mioara  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 încheierii contului de execuție a bugetului local pe anul 
2017 
-  Cine este pentru ?     - 12 voturi “pentru” 
- Cine se abține ? – 1 voturi “abțineri” ( se abține d-nul consilier Budiș Constantin) 
- Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă” 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  10  a consiliului. 
 
 D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind utilizarea în anul 2018 a excedentului bugetului local  înregistrat la data de 31 
decembrie 2017. 
 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 utilizarea în anul 2018 a excedentului bugetului local  înregistrat la data de 31 
decembrie 2017. 
-  Cine este pentru ?     - 13 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.  11 a consiliului. 
 
 D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea bugetului local pe anul 2018. 
 La proiectul de hotărâre a răspuns interpelărilor consilierilor locali, d-na Pașcu Mioara Șef 
Birou contabilitate, financiar , impozite și taxe locale  din cadrul Aparatului de specialitate al 
primarului comunei Bodești. 
 D-nul Lazăr Gheorghe propune ca suma de 50 mii lei să fie luată din fondul de rezervă și să 
se prevadă în capitolul bugetar pentru a fi folosită în vederea reparațiilor necesare la dispensarul 
uman.  

D-nul Budiș Constantin propune  majorarea  sumelor la unele capitole bugetare dup cum 
urmează prin diminuarea sumei din fondul de rezervă: 
  Învățământ capitolul 65.02 
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- capitolul 20.01 bunuri și servicii + 12,5 mii lei; 
- capitolul 20.01.09 materiale și prestări servicii + 4 mii lei; 
- capitolul 20.02 reparații curente + 6 mii lei; 
- capitolul 20.05 obiecte de inventar + 15 mii lei. 

 D-na Pașcu Mioara  la amendamentul d-nului Budiș Constantin precizează că cheltuielile 
materiale trebuiesc reduse  cu 10% în anul 2018 conform Ordonanței  de urgență a Guvernului nr. 
90/2017 privind unele măsuri fiscal - bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 
prorogarea unor termene. 

D-nul Dârloman Lucian propune ca suma rezultată din concesiunea islazurilor să fie folosită  
pentru întreținerea islazurilor neconcesionate. 
D-nul Nechifor Constantin propune ca suma pentru culte să fie o. 

 D-nul președinte de ședință supune la vot amendamentul  propus ca suma de 50 mii lei să fie 
luată din fondul de rezervă și să se prevadă în capitolul bugetar pentru a fi folosită în vederea 
reparațiilor necesare la dispensarul uman. 

 - Cine este pentru ?     - 13 voturi “pentru” 
 Amendamentul a fost aprobat. 
   

 D-nul președinte de ședință supune la vot amendamentul propus de d-nul Budiș Constantin. 
-  Cine este pentru ? - 4 voturi “pentru” (pentru este d-nul Budiș Constantin, Lazăr Gheorghe, 
Dârloman Lucian și Nechifor Constantin) 
- Cine se abține ? – 9 voturi “abțineri”  
- Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă” 
 Amendamentul  nu a fost aprobat. 
  
 D-nul președinte de ședință supune la vot amendamentul propus de d-nul Nechifor 
Constantin. 
- Cine este pentru ? - 3 voturi “pentru” (pentru este d-nul Budiș Constantin, Dârloman Lucian și 
Nechifor Constantin) 
- Cine se abține ? – 1 voturi “abțineri” (se abține d-nul Burduloi Eugen) 
- Cine este împotrivă ? – 8 voturi “împotrivă” 
 Amendamentul  nu a fost aprobat. 
 
 Ca urmare a dezbaterilor d-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea bugetului local pe anul 2018. 
-  Cine este pentru ?     - 12 voturi “pentru” 
- Cine se abține ? – 1 voturi “abțineri” ( se abține d-nul consilier Budiș Constantin) 
- Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă” 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  12 a consiliului. 
 
 D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a  comunei Bodești 
pentru anul 2018. 
 Ca urmare a dezbaterilor, d-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul de 
privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a  comunei Bodești pentru anul 
2018. 
-  Cine este pentru ?     - 12 voturi “pentru” 
- Cine se abține ? – 1 voturi “abțineri” ( se abține d-nul consilier Dârloman Lucian) 
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- Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă” 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă HOTĂRÂREA  
nr.  13 a consiliului. 
 
 Diverse. 
 D-nul Tomescu Gheorghe precizează că este necesar să se realizeze o investiție pentru  
modernizarea drumului din carieră la Corni în drumul județean, întrucât se circulă cu mașini de 
tonaj.   
 D-nul primar precizează că are în vedere necesitatea realizării unei astfel de investiții. 
 D-nul Budiș Constantin - să se modifice proiectul de hotărâre care a fost aprobat cu taxele și 
impozitele în sensul că în preambulul acestuia să se înscrie avizele comisiilor de specialitate, să nu 
rămână greșit.    
 D-nul Budiș Constantin precizează că este necesar ca fișa postului Șefului SVSU să fie 
revizuită întrucât d-nul Pașcu Constantin a avut un comportament indecent la controlul efectuat de 
către reprezentanții ISU Neamț la Școala Bodești. 
 D-nul Dârloman Lucian precizează necesitatea realizării pe lângă primărie, consiliul local, a 
unui serviciu de prestări servicii în vederea realizării lucrărilor pe care le avem în comună. 
D-nul Nechifor Constantin precizează că este necesar a se monta o oglindă concavă în curba de la 
drumul de la Bodeștii de Jos care duce spre Mihuțeni. 
  D-nul Hanganu Vasile precizează că este necesar a se continua rigola care se termină în 
drumul betonat la Oșlobeni, trebuie văzut ce se poate face pentru a rezolva problema. 
 D-nul Dârloman Lucian precizează că se poate realiza un parteneriat public-privat pentru 
exploatarea nisipului de la carieră. 
 
 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 
 


