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ROMANIA 
JUDETUL NEAMT 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BODESTI 

 
 
 

PROCES-VERBAL  
încheiat astăzi 26.06.2018,  

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. 140 din 21.06.2018, 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 , a indicatorilor 
tehnico-economici faza studiul de fezabilitate și a acordului de parteneriat pentru  realizarea 
obiectivul de investiției  ,, Construire si dotare gradinita in comuna Bodesti, judetul Neamt"";- 
Inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea  documentației tehnico-economice , a indicatorilor 
tehnico-economici faza D.A.L.I. și a acordului de parteneriat pentru  realizarea obiectivul de 
investiție "Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Școlii gimnaziale, comuna 
Bodesti, judetul Neamt";- Inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

3. 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  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 rectificarea bugetului local aprobat pentru anul 2018; - Inițiator 
primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

6. Proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile : iulie, august și  
septembrie ale anului 2018;- Inițiator primar Barna Marinel; - aviz comisia  1, 2 și 3; 

 La ședință participă Primarul comunei Bodești Barna Marinel și  locțiitorul secretarulUI 
comunei Bodești Iftode Elena consilier în cadrul Primăriei comunei Bodești. 
  Ședința este legal constituită întrucât sun prezenți un număr de 12 consilieri din 
numărul total de 13 consilieri în funcție, lipsă este d-na Busuioc Elena. 
 Ședința este prezidată de către dl consilier Gioacăș Valentin-Vasile. 
 D-na Iftode Elena  supune spre aprobare procesul verbal ale ședinței consiliului local 
din data de 31.05.2018. 
 Procesele verbale au fost aprobate cu 8 voturi pentru și 4 abțineri. 
 D-nul Budiș Constantin precizează că nu a fost consemnat în procesul verbal ce  a spus 
la 'Diverse'. 
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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.  

 Ordinea de zi a fost aprobată cu 12 voturi pentru.  
 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 

hotărâre  privind aprobarea  documentației tehnico-economice , a indicatorilor 
tehnico-economici faza studiul de fezabilitate și a acordului de parteneriat pentru  
realizarea obiectivul de investiției  ,, Construire si dotare gradinita in comuna Bodesti, 
judetul Neamt"; 
 Dl  primar Barna Marinel  prezintă proiectul de hotărâre. 
  Dl Budiș Constantin  propune ca art. 10 din hotărâre să fie eliminat. 
 D-na Andreea Kercso consultantul pentru depunerea investițiilor privind finanțarea cu 
fonduri europene, explică că acest art. este impus în modelul la hotărâre pentru accesare 
fondurilor.   
 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  documentației tehnico-economice , a 
indicatorilor tehnico-economici faza studiul de fezabilitate și a acordului de parteneriat 
pentru  realizarea obiectivul de investiției  ,, Construire si dotare grădiniță în 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.  38  a consiliului. 
  
 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea  documentației tehnico-economice , a indicatorilor tehnico-
economici faza D.A.L.I. și a acordului de parteneriat pentru  realizarea obiectivul de 
investiție "Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Școlii gimnaziale, comuna 
Bodesti, judetul Neamt". 
 Dl  primar Barna Marinel  prezintă 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  documentației tehnico-economice , a indicatorilor 
tehnico-economici faza D.A.L.I. și a acordului de parteneriat pentru  realizarea 
obiectivul de investiției "Reabilitarea, modernizarea, extinderea si dotarea Școlii 
gimnaziale, comuna Bodesti, judetul Neamt". 
-  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.  39  a consiliului. 
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 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul 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″. 
 Dl  primar Barna Marinel  prezintă 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 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″. 
-  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.  40  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. 
 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 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.  41  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 dl 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.  42  a consiliului. 
 
 Dl președinte de ședință supune dezbaterii consiliului local, Proiectul de 
hotărâre  privind alegerea președintelui de ședințe pentru lunile: iulie, august și  
septembrie ale anului 2018. 
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  A fost propus ca președinte de ședință pentru lunile iulie, august și  septembrie ale 
anului 2018, d-nul Tomescu Gheorghe. 
  Dl președinte de ședință supune la vot Proiectul de hotărâre  privind 
alegerea președintelui de ședințe pentru lunile: iulie, august și  septembrie ale anului 
2018 d-nul Tomescu Gheorghe. 
-  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.  43  a consiliului. 
 
 Diverse. 
  Dl Budiș Constantin: 
 -  propune  ca d-na viceprimar să  prezinte un plan de perspectivă 2018-2019, ce ar vrea să 
facă, conform atribuțiilor ce îi revin. 
 - să se prezinte în ședința de luna viitoare stadiul contractelor de achiziție conform Hotărârii 
consiliului local nr. 53 din 29.11.2016. 
 Dl Lazăr Gheorghe: 
- propune să se facă sponsorizare  pentru echipa de fotbal a comunei de către persoane 
fizice și juridice. 
-  să se întocmească anchetă socială la familia lui Ciocodan Vasile din Bodeștii de Jos pentru 
cei doi băieți cu probleme. 
  
 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 

 
P/Secretar, 
Consilier, 

Iftode Elena 
 


