ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 29.03.2018,
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. 63 din 23.03.2018, 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 închirierea unor spații aflate in clădirea Bibliotecii comunale
Bodești;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1 ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic
Zonal - introducere teren în intravilan, în vederea construirii de locuință familială,
împrejmuire și racorduri utilități”;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 2;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Bodești,
județul Neamț;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 2;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al
comunei Bodești a unor imobile aferente Islazului comunei Bodești; - inițiator primar Barna

Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3;

5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : aprilie,
mai și iunie ale anului 2018;- aviz comisia 2;
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 Dârloman
Lucian.
La ședință participă Primarul comunei Bodești, Barna Marinel, Secretarul comunei
Bodești Bostan Ionel.
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 extraordinare din data de 12.03.2018. Se rectifică procesul verbal întrucât
în titulatura acestuia era trecut 'ședință ordinară'.
Cine este pentru ?
- 10 voturi “pentru”. Se abțin d-nii consilieri Crîșmariu Ioan și
Gioacăș Valentin-Vasile întrucât nu au fost prezenți la ședința din data de 12.03.2018.
D-nul președinte de ședință, la propunerea d-nului secretar supune la vot procesul
verbal al ședinței ordinare din data de 15.02.2018.
Cine este pentru ?
- 12 voturi “pentru”.
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Comisiile de specialitate ale Consiliului local Bodești au acordat avizele la proiectele de
hotărâre de pe ordinea de zi.
Domnul președinte de ședință, prezintă și supune la vot ordinea de zi după cum
urmează:
1. Proiect de hotărâre privind închirierea unor spații aflate în clădirea Bibliotecii comunale
Bodești;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1 ;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic
Zonal - introducere teren în intravilan, în vederea construirii de locuință familială,
împrejmuire și racorduri utilități”;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 2;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Bodești,
județul Neamț;- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 2;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al
comunei Bodești a unor imobile aferente Islazului comunei Bodești; - inițiator primar Barna

Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3;

5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : aprilie,
mai și iunie ale anului 2018;- aviz comisia 2;
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 supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de
hotărâre privind închirierea unor spații aflate în clădirea Bibliotecii comunale
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 închirierea unor spații aflate în clădirea Bibliotecii comunale
Bodești.
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. 15 a consiliului.
D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de
hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal introducere teren în intravilan, în vederea construirii de locuință familială,
împrejmuire și racorduri utilități”.
D-nul primar și d-nul secretar au 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 documentaţiei de urbanism ”Plan Urbanistic Zonal
- introducere teren în intravilan, în vederea construirii de locuință familială,
împrejmuire și racorduri utilități”.
Cine este pentru ?
- 12 voturi “pentru”
2

Cine se abține ? – 0 voturi “abțineri”
Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă”
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA nr. 16 a consiliului.

-

D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de
hotărâre privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei Bodești, județul
Neamț.
D-nul primar, secretar și d-na viceprimar au 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 Nomenclatorului stradal al comunei Bodești,
județul Neamț.
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. 17 a consiliului.
D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de
hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al
comunei Bodești a unor imobile aferente Islazului comunei Bodești
D-nul primar și d-nul secretar au 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 trecerii din domeniul public în domeniul privat al
comunei Bodești a unor imobile aferente Islazului comunei Bodești
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. 18 a consiliului.
D-nul președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de
hotărâre privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : aprilie, mai și
iunie ale anului 2018.
D-nul Budiș Constantin - propune ca președinte de ședință pe d-nul Nechifor
Constantin.
D-nul Burduloi Eugen - propune ca președinte de ședință pe d-nul Crîșmariu Ioan.
D-nul Lazăr Gheorghe - propune ca președinte de ședință pe d-nul Gioacăș ValentinVasile.
D-nul președinte de ședință supune la vot propunerea d-nul Budiș Constantin.
Cine este pentru ?
- 1 vot “pentru”
D-nul președinte de ședință supune la vot propunerea d-nul Burduloi Eugen.
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Cine este pentru ?
- 2 voturi “pentru”
D-nul președinte de ședință supune la vot propunerea sa.
Cine este pentru ?
- 9 voturi “pentru”.
D-nul președinte de ședință supune la vot proiectul de hotărâre ca
președinte de ședințe pentru lunile : aprilie, mai și iunie ale anului 2018 să fie dnul Gioacăș Valentin-Vasile.
Cine este pentru ?
- 9 voturi “pentru”
Cine se abține ? – 3 voturi “abțineri” ( se abțin d-nii consilieri Budiș
Constantin, Burduloi Eugen și Gioacăș Valentin-Vasile)
Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă”
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA nr. 19 a consiliului.
Diverse.
D-nul primar prezintă cererea d-nului Șerban Mădălin privind acordarea unui teren
pentru construirea de locuință.
Întrucât comuna Bodești nu deține teren pentru construirea de locuințe conform
prevederilor legale, din dezbaterile consiliului local a rezultat că nu este posibilitate de a
acorda teren conform solicitărilor d-nului Șerban Mădălin.
D-nul primar - ce facem cu cele două proiecte de investiții canalul și garajul.
În urma dezbaterilor s-a propus ca proiectul privind canal să fie introdus pe ordinea de
zi la o ședință ulterioară.
D-nul Budiș Constantin aduce la cunoștință că este necesar să investim în educație și
sănătate, pentru viitorul comunei Bodești.
D-nul Nechifor Constantin aduce la cunoștință că este necesar să se intervină cu
modernizări și reparații la Dispensarul din comună și la clădirea bibiotecii.
D-nul Crîșmariu Ioan precizează că este necesar să se repare sufitul de la Școală și să
avem în vedere reparația sau înlocuirea panourilor de la intrarea în comună pe drumul
național.
D-na Ilisie Manuelea precizează că este necesar să se realizeze și la Bodeștii de Jos un
loc de joacă pentru copii.
D-nul Pavăloaia Mihai - să se construiască un sediu nou pentru primărie.
D-nul Gioacăș Valentin-Vasile - trebuie să se pună un tomberon pentru gunoi la
Bodeștii de Jos pe ulița Păroanilor.
D-nul Burduloi Eugen precizează că este necesar a se repara șanțurile la intrarea în
comună.
D-na viceprimar consideră că este necesar a se demola jardinierele din centrul
comunei care sunt stricate.
D-nul Lazăr Gheorghe - jardinierele să se repare, nu să se demoleze și coșurile de
gunoi să fie reparate care au fost distruse.
D-nul președinte de ședință întrucât ordinea de zi a fost dezbătută, declară
ședința închisă.
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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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