ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI

PROCES-VERBAL
încheiat astăzi 30.04.2018,
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. 102 din 25.04.2018, 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 Regulamentului pentru organizarea şi
desfăşurarea păşunatului pe raza comunei Bodești, județul Neamț; - inițiator primar

Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3;

2. Proiect de hotărâre privind concesionarea unor suprafețe de teren din domeniul
privat al comunei Bodești; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1,2 și 3 ;
3. Proiect de hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren din domeniul privat
al comunei Bodești; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1,2 și 3 ;
4. 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 DE'; - inițiator primar

Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3;

5. 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;
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2018; inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1;

7. Diverse: Aprobarea închirierii directe a unor suprafețe de teren păsune din
proprietatea privată a comunei Bodești, județul Neamț.

Dl consilier Dârloman Lucian precizează că la această ședință este prezent ca cetățean
al comunei nu în calitate de consilier local, întrucât nu a primit la timp materialele de ședință
și convocarea. Dl consilier Dârloman Lucian mai precizează că a depus si o cerere să fie
convocat prin alte moduri întrucât telefonul nu poate fi folosit și nu știe să folosească
internetul.
Dl secretar precizează că d-nul consilier a fost convocat înainte cu 5 zile de ședință,
prin e-mail, sms și a fost trimisă convocarea și prin poștă, considerând că au fost îndeplinite
procedurile de convocare conform art. 39 alin. 3 din Regulamentul de organizare și
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funcționare a Consiliului local aprobat prin Hotărârea Consiliului local al Comunei Bodești cu
nr. 37 din 31.08.2016.
Întrucât la şedinţă participă 12 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 și Secretarul comunei
Bodești Bostan Ionel.
Ședința este prezidată de către dl consilier Gioacăș Valentin-Vasile.
Dl secretar întreabă dacă a fost studiat procesul-verbal al ședinței ordinare a
Consiliului local din data de 29.03.2018 de pe site-ul comunei. Întrucât procesul verbal nu a
fost studiat dl secretar propune aprobarea acestuia într-o ședință ulterioară.
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 aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi
desfăşurarea păşunatului pe raza comunei Bodești, județul Neamț; - inițiator primar

Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3;

2. Proiect de hotărâre privind concesionarea unor suprafețe de teren din domeniul
privat al comunei Bodești; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1,2 și 3 ;
3. Proiect de hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren din domeniul privat
al comunei Bodești; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1,2 și 3 ;
4. 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 DE'; - inițiator primar

Barna Marinel; - aviz comisia 1, 2 și 3;

5. 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;
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2018; inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia 1;

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unor suprafețe de teren
pășune din proprietatea privată a comunei Bodești, județul Neamț.

Ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi pentru.
Ordinea de zi a fost aprobată cu modificări față de convocarea consiliului local cu
punctul - Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unor suprafețe de teren
pășune din proprietatea privată a comunei Bodești, județul Neamț întrucât acest proiect a
fost prezentat, consultat și a primit avizele comisiilor consiliului local.
Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de
hotărâre
aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea
păşunatului pe raza comunei Bodești, județul Neamț.
Dl primar Barna Marinel precizează dacă sunt întrebări la acest proiect.
Nu au fost depuse amendamente la proiectul de hotărâre.
Dl Budiș Constantin întreabă dacă s-a luat în calcul amenajarea adăpostului pentru
animalele care vor fi reținute.
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Dl primar Barna Marinel precizează că este grajdul de la primărie, dar consideră că nu
este cazul să se ajungă la reținerea animalelor.
Ca urmare a dezbaterilor, d-nul președinte de ședință supune la vot
Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea şi
desfăşurarea păşunatului pe raza 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. 20 a consiliului.
Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de
hotărâre privind concesionarea unor suprafețe de teren din domeniul privat al
comunei Bodești.
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 concesionarea unor suprafețe de teren din domeniul privat al
comunei Bodești.
Cine este pentru ?
- 8 voturi “pentru”
Cine se abține ? – 4 voturi “abțineri” (se abțin d-nii consilieri Budiș
Constantin, Ilisei Manuela, Hanganu Vasile și Nechifor Constantin)
Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă”
Proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.
Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de
hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren din domeniul privat al
comunei Bodești.
Ca urmare a dezbaterilor d-nul președinte de ședință supune la vot Proiectul
de hotărâre privind concesionarea unor suprafețe de teren din domeniul privat al
comunei Bodești.
Cine este pentru ?
- 9 voturi “pentru”
Cine se abține ? – 3 voturi “abțineri” (se abțin d-nii consilieri Budiș
Constantin, Macovei Ioan și Nechifor Constantin.
Cine este împotrivă ? – 0 voturi “împotrivă”
Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă
HOTĂRÂREA nr. 21 a consiliului.
Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul 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 DE'.
Dl primar a prezentat proiectul de hotărâre.
Nu au fost depuse amendamente la proiectul de hotărâre.
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Ca urmare a dezbaterilor dl președinte de ședință supune la vot Proiectul 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 DE'.
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. 22 a consiliului.
Dl 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.
D-nul primar 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 utilizarea în anul 2018 a excedentului bugetului local
înregistrat la data de 31 decembrie 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. 23 a consiliului.
Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de
hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2018.
Dl primar 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 rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2018.
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. 24 a consiliului.
Dl Dârloman Lucian precizează să fie trecut ca prezent la ședință pentru
acest proiect de hotărâre.
La ședință sunt prezenți 13 consilieri din 13 consilieri în funcție.
Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de
hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unor suprafețe de teren pășune
din proprietatea privată a comunei Bodești, județul Neamț.
D-nul primar a prezentat proiectul de hotărâre.
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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 închirierii directe a unor suprafețe de teren pășune
din proprietatea privată a comunei Bodești, județul Neamț.
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. 25 a consiliului.
Dl primar - consideră că este necesar a se moderniza drumul de la carieră din satul
Corni, întrucât aceasta a fost solicitată de către cetățenii din acea zonă si de firma care
exploatează cariera cu sumele de bani pe care îi avem de recuperat de la SC General Sort
SRL.
În urma dezbaterilor, părerile consilierilor au fost împărțite, pentru a se demara
procedurile necesare realizării acestei investiții și contra.
Dl secretar prezintă plângerea prealabilă a D-nului Dârloman Lucian privind
hotărârea consiliului local pentru aprobarea nomenclatorului stradal, in vederea
luării la cunoștință.
Dl președinte de ședință, declară ședința închisă, întrucât ordinea de zi a
fost dezbătută,
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,
Gioacăș Valentin-Vasile

Secretar,
Bostan Ionel
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