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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
 
 

PROCES-VERBAL  
încheiat astăzi 31.05.2018,  

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. 113 din 25.05.2018, 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 sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate 
de tipărirea și  comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită; - aviz 
comisia  1, 2 și 3; 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care 
se vor presta activități în folosul comunității de către contravenienții persoane fizice; - 
inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3 ; 

3. Proiect de hotărâre  privind achiziționarea  și montarea tăblițelor indicatoare cu numele 
străzilor și a  numerelor administrative imobilelor din comuna Bodești, județul Neamț; - 
inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3 ; 

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului tehnic de execuție, 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 aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiției  ,, Construire si dotare grădinița in comuna Bodești, județul 
Neamț"; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiției  "Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea scolii 
gimnaziale, comuna Bodești, județul Neamț"; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz 
comisia  1, 2 și 3 ; 

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiției  ,,Asfaltare DRUM CORNI (L=475m), sat Corni, comuna 
Bodești, județul Neamț ; - inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

8. Proiect de hotărâre  privind angajarea unui apărător pentru reprezentarea consiliului 
local în instanță; - inițiator consilier Ilisei Manuela; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

9. 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; 
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10. 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; 

11. Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2018; 
- inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

 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  supune spre aprobare procesele verbale ale ședințelor consiliului local din 
data de 29.03.2018 și 30.04.2018. 
  Procesele verbale au fost aprobate cu 11 voturi pentru și o abținere (se abține d-nul 
consilier Dârloman Lucian). 
   Comisiile de specialitate ale Consiliului local Bodești au acordat avizele la proiectele 
de hotărâre de pe ordinea de zi.  
 Întrucât comisiile de specialitate ale Consiliului local Bodești au acordat avizele la 
Proiectul de hotărâre privind  stabilirea condiţiilor de acces pe rețeaua stradală  din DJ 155G 
– Almas ( strada Valea prundului) din satul Bodești, comuna Bodești a mijloacelor de 
transport aparţinând S.C. Urbanex S.A, domnul președinte de ședință prezintă și supune la 
vot  ordinea de zi după cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre  privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate 
de tipărirea și  comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită;  

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care 
se vor presta activități în folosul comunității de către contravenienții persoane fizice;  

3. Proiect de hotărâre  privind achiziționarea  și montarea tăblițelor indicatoare cu numele 
străzilor și a  numerelor administrative imobilelor din comuna Bodești, județul Neamț;  

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului tehnic de execuție, pentru realizarea 
obiectivului 'Amenajare rigola pentru  preluarea apelor pluviale pe lungimea drumului 
de exploatare DE';  

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiției  ,, Construire si dotare grădinița in comuna Bodești, județul 
Neamț";  

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiției  "Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea scolii 
gimnaziale, comuna Bodești, județul Neamț";  

7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiției  ,,Asfaltare DRUM CORNI (L=475m), sat Corni, comuna 
Bodești, județul Neamț ;  

8. Proiect de hotărâre  privind angajarea unui apărător pentru reprezentarea consiliului 
local în instanță;  

9. Proiect de hotărâre  privind  concesionarea  unor suprafețe de teren din domeniul 
privat al comunei Bodești;  

10. Proiect de hotărâre  privind utilizarea în anul 2018 a excedentului bugetului local  
înregistrat la data de 31 decembrie 2017;  

11. Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2018; 
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12. Proiect de hotărâre privind  stabilirea condiţiilor de acces pe rețeaua stradală  din 
DJ 155G – Almas ( strada Valea prundului) din satul Bodești, comuna Bodești a 
mijloacelor de transport aparţinând S.C. Urbanex S.A 

 Ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi pentru.  
  

 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre  privind stabilirea sumei cheltuielilor de executare silită ocazionate de 
tipărirea și  comunicarea prin poștă a documentelor de executare silită. 
 Dl  primar Barna Marinel  prezintă proiectul de hotărâre. 
  Dl Budiș Constantin ș Dl Dârloman Lucian susțin idea ca somațiile și titlurile executării 
să se comunice prin deplasare la domiciliul contribuabilului de căte personalul primăriei. 
 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 sumei cheltuielilor de executare silită 
ocazionate de tipărirea și  comunicarea prin poștă a documentelor de executare 
silită. 
-  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.  26  a consiliului. 
  
 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care se 
vor presta activități în folosul comunității de către contravenienții persoane 
fizice. 
 Dl Budiș Constantin vine cu propunerea de a se introduce și prestarea activității la 
Căminul de bătrâni. 
 Dna viceprimar precizează că nu este cazul întrucât căminul de bătrâni de pe raza 
comunei este in administrare Consiliului Județean Neamț  
 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 domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care se 
vor presta activități în folosul comunității de către contravenienții persoane 
fizice. 
-  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.  27  a consiliului. 
  
  
 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind achiziționarea  și montarea tăblițelor indicatoare cu numele 
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străzilor și a  numerelor administrative imobilelor din comuna Bodești, județul 
Neamț.  
 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 achiziționarea  și montarea tăblițelor indicatoare cu numele 
străzilor și a  numerelor administrative imobilelor din comuna 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.  28  a consiliului. 
 
 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea proiectului tehnic de execuție, 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. 
 Ca urmare a dezbaterilor dl președinte de ședință supune la vot Proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea proiectului tehnic de execuție, 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.  29  a consiliului. 
 
 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiției  ,, Construire si dotare grădinița in comuna Bodești, 
județul Neamț". 
 Dl primar a prezentat proiectul de hotărâre. 
  Nu au fost depuse amendamente la proiectul de hotărâre. 
 Ca urmare a dezbaterilor dl președinte de ședință supune la vot Proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiției  ,, Construire si dotare grădinița in comuna 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.  30  a consiliului. 
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 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiției  "Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea scolii 
gimnaziale, comuna Bodești, județul Neamț". 
 Dl primar a prezentat proiectul de hotărâre. 
  Nu au fost depuse amendamente la proiectul de hotărâre. 
 Ca urmare a dezbaterilor dl președinte de ședință supune la vot Proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiției  "Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea scolii 
gimnaziale, comuna 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.  31  a consiliului. 
 
 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiției  ,,Asfaltare DRUM CORNI (L=475m), sat Corni, comuna 
Bodești, județul Neamț. 
 Dl primar a prezentat proiectul de hotărâre. 
 Dl Dârloman Lucian consideră că sunt și alte necesități de realizare a investițiilor în 
comună, nu drumul care facilitează intrarea unei firme la cariera de nisip.  
 Dl Tomescu Gheorghe consideră că este necesară o astfel de investiție pentru cetățenii 
din zona respectivă, pentru a nu degrada locuințele acestora. 
  Nu au fost depuse amendamente la proiectul de hotărâre. 
 Ca urmare a dezbaterilor dl președinte de ședință supune la vot Proiectul de 
hotărâre  privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru 
obiectivul de investiției  ,,Asfaltare DRUM CORNI (L=475m), sat Corni, comuna 
Bodești, județul Neamț. 
-  Cine este pentru ?     - 9 voturi “pentru” 
- Cine se abține ? – 2 voturi “abțineri” ( se abțin d-nii consilieri Budiș 
Constantin și Nechifor Constantin) 
- Cine este împotrivă ? – 1 vot “împotrivă” (împotrivă este d-nul consilier  
Dârloman Lucian) 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 
HOTĂRÂREA  nr.  32  a consiliului. 
 
 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre  privind angajarea unui apărător pentru reprezentarea consiliului local 
în instanță. 
 Dl secretar prezintă proiectul de hotărâre. 
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  Nu au fost depuse amendamente la proiectul de hotărâre. 
 Ca urmare a dezbaterilor dl președinte de ședință supune la vot Proiectul de 
hotărâre  privind angajarea unui apărător pentru reprezentarea consiliului local 
în instanță. 
-  Cine este pentru ?  - 11 voturi “pentru” 
- Cine se abține ? – 1 voturi “abținere” ( se abțin d-nul consilier Nechifor 
Constantin) 
- Cine este împotrivă ? – 0 vot “împotrivă” 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 
HOTĂRÂREA  nr.  33  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. 
 Dl primar prezintă proiectul de hotărâre. 
  Nu au fost depuse amendamente la proiectul de hotărâre. 
 Ca urmare a dezbaterilor dl 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, Dârloman Lucian și Nechifor Constantin) 
- Cine este împotrivă ? – 0 vot “împotrivă” 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 
HOTĂRÂREA  nr.  34  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. 
 Dna Pașcu Mioara Sef birou care s-a prezentat la ședința consiliului local, prezintă 
proiectul de hotărâre. 
  Nu au fost depuse amendamente la proiectul de hotărâre. 
 Ca urmare a dezbaterilor dl 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 ?  - 9 voturi “pentru” 
- Cine se abține ? – 3 voturi “abțineri” ( se abțin d-nii consilieri Budiș 
Constantin, Dârloman Lucian și Nechifor Constantin) 
- Cine este împotrivă ? – 0 vot “împotrivă” 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 
HOTĂRÂREA  nr.  35  a consiliului. 
 
 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2018. 
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 Dna Pașcu Mioara prezintă proiectul de hotărâre. 
  In urma propunerii dlui primar de a acorda fonduri pentru lucrările de arhivare la 
arhiva comunei, d-na Ilisei Manuela depune amendament la proiectul de hotărâre privind 
aprobarea sumei de 20 mii lei pentru lucrările de arhivare, rezultând că se vor modifica 
următoarele capitole din buget cu suma de 20 mii lei față de proiectul inițiat după cum 
urmează:, 

Cheltuieli  

Capitol Suma din buget  
-mii lei- 

Suma rectificată 
-mii lei- 

24510220 - cheltuieli materiale 
administrației 300,62 365,62 

524540250 - alte servicii publice 
generale (fond de rezervă) 456,81 386,81 

  Dl președinte de ședință supune la vot amendamentul propus.  
-       Cine este pentru ?  - 11 voturi “pentru” 
- Cine se abține ? – 1 voturi “abținere” ( se abțin d-nul consilier Dârloman 
Lucian) 
- Cine este împotrivă ? – 0 vot “împotrivă” 
 Amendamentul a fost aprobat. 
  Ca urmare a dezbaterilor dl președinte de ședință supune la vot Proiectul de 
hotărâre privind rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2018. 
-  Cine este pentru ?  - 10 voturi “pentru” 
- Cine se abține ? – 2 voturi “abțineri” ( se abțin d-nii consilieri Budiș 
Constantin și  Dârloman Lucian) 
- Cine este împotrivă ? – 0 vot “împotrivă” 
 Cu privire la aprobarea proiectului de hotărâre menţionat se adoptă 
HOTĂRÂREA  nr.  36  a consiliului. 
 
 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind  stabilirea condiţiilor de acces pe rețeaua stradală  din DJ 155G – 
Almas ( strada Valea prundului) din satul Bodești, comuna Bodești a mijloacelor 
de transport aparţinând S.C. Urbanex S.A 
 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  stabilirea condiţiilor de acces pe rețeaua stradală  din DJ 
155G – Almas ( strada Valea prundului) din satul Bodești, comuna Bodești a 
mijloacelor de transport aparţinând S.C. Urbanex S.A 
-  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.  37 a consiliului. 
 
 Diverse. 
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  Dl Budiș Constantin: 
 -  pune în vedere d-nei viceprimar să se ia măsuri privind depozitarea gunoiului menajer la 
platformele de colectare din comună, mai ales la cea din punctul  'Barna' unde locuiește și 
dânsul. 
  - să se ia măsuri pentru a se realiza garajul pentru utilajele primăriei. 
 D-nul Dârloman Lucian propune a se construi garajul dar nu cu sumele care au fost 
propuse în SF prezentat la ședințele anterioare. 
 Membrii consiliului local  și-au spus  părerile pentru  obiectivul de investiție 'garaj'. 
 D-nul Tomescu Gheorghe întreabă dacă mai este cineva să facă ore conform Legii 
416/2001 de la Corni în vederea întreținerii căminului și scolii din satul Corni.  
  
 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 
 


